PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*452006*

Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI
ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII
SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ
Societatea comercială( P.F.A.,Într.Indiv.,Într.Fam.)_________________________________________
cu sediul în localitatea ________________, str._________________,nr.____ ap.___, având nr de înmatriculare
___________________, cod unic de înregistrare________________, cont ____________________________,
deschis la banca ___________ reprezentată prin ____________________ în calitate de _____________ ,
telefon _____________________, vă rog să ne aprobaţi amplasarea unei terase sezoniere ocupând o suprafaţă
de _________ mp, în următoarele locuri:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________,având

ca

obiect

de

activitate

________________________________________________________________________________________
începând din data de __________________ până la data de __________________.
Anexez prezentei cereri următoarele acte (în copie):
1. Actele de constituire ale societăţii
2. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile;
3. Certificat de urbanism;
4. Autorizaţie de construire
5. Planul de situaţie vizat spre neschimbare, anexă la Autorizația de construire
6. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcţia de impozite şi taxe locale, care să ateste
achitarea obligaţiilor fiscale;
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru
Data ______________
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

Semnătura________________

*452006*

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.

