
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *49600 3* Nr. _____________ / ______

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA  DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 14735
PIAȚA UNIRII, NR.1, CLUJ-NAPOCA

                         

CERERE
pentru alegerea opțiunii de comunicare prin mijloace electronice de trasmitere la distanță a actelor
administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe locale

Subsemnatul/a,Subscrisa                                   ______          CNP/CUI                                                  __         , 
C.I nr.                              , seria                     , cu domiciliul fiscal/ sediu în                                               __       ,
jud.________________, str________________________nr.          , ap.          , telefon                                 _    , 
e-mail         ________________      și adresa de corespondență în                                                    __________ 
jud.           ___               str.                                                                   , nr.                   ap.              

Conform prevederilor  art.  47 alin.(15) din Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  solicit
personal ca actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de Direcția impozite și taxe
locale să îmi fie comunicate exclusiv prin mijloacele electronice de transmitere la distanță, adică prin 
e-mail_____________________________________  și  prin  intermediul  platformei  de  contact  pusă  la
dispoziție de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Menționez faptul că îmi asum răspunderea pentru asigurarea mentenanței echipamentelor proprii prin care se
realizează primirea informațiilor, precum și pentru păstrarea confidențialității credențialelor utilizate. 

Am luat la cunoștință faptul că Direcția impozite și taxe locale nu răspunde pentru interceptarea informațiilor
transmise prin mijloacele electronice de transmitere la distanță de către persoane neautorizate.

De asemenea,  îmi exprim acordul  să-mi fie comunicate  prin mijloacele  electronice menţionate mai  sus şi
documentele pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca este obligată să mi le comunice în conformitate cu
prevederile  HG  nr.1723/2004  privind  aprobarea  Programului  de  măsuri  pentru  combaterea  birocraţiei  în
activitatea de relaţii cu publicul.

DATA:                                                                     NUME ȘI PRENUME_____________________________

                                                                                  SEMNĂTURĂ__________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 49 60 03 *

Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării  datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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