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Către
Biroul de Eficiență Energetică și Iluminat Public
( aviz amplasament rețea de iluminat public proprietate a Municipiului Cluj-Napoca pentru construcții
amenajate pe domeniul public)

SUBSEMNATUL/SUBSCRISA___________________________________________________
ADRESA/SEDIUL_____________________________________________________________
TELEFON____________________________________________________________________
Solicit acordarea avizului de amplasament construcții amenajate pe domeniul public efectuarea
lucrărilor de_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pe strada______________________________________________________nr.______________
Documentele necesare pentru eliberarea avizului de principiu care se vor anexa prezentei cereri:
1.Certificat de urbanism
2.Memoriu tehnic
3.Plan de încadrare în zonă
4.Plan de situație
□Prin prezenta solicit comunicarea raspunsului pe urmatoarea adresa de e-mail:
______________________________________________________________
□Ma oblig sa comunic institutiei orice modificare intervine in legatura cu aceasta adresa de e-mail
□Imi exprin consimtamantul ca Primaria Municipiului Cluj-Napoca sa comunice orice informatii, date
personale, clarificari si completari pe adresa de e-mail indicata mai sus
□Am luat la cunostinta faptul ca in cazul nefunctionarii serverului de e-mail comunicat sau in cazul adresei
gresite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la raspundere pentru acest lucru
DATA ,

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

SEMNĂTURA,

*444001*

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 ClujNapoca 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.

