
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4 310 09* Nr. _____________ / ______

C ă t r e,          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CERERE
pentru ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ISTORIC 

NOMENCLATURĂ STRADALĂ

 Subsemnatul(a)________________________________, CNP/CUI________________________ 
domiciliat(ă) în judeţul ______________ localitatea _______________________sector. _______ 

str. __________________________________nr. _______ bl. _______sc. _______ ap.______cod 
poştal ____________ telefon/fax ________________mobil____________ _________________,

SOLICIT

eliberarea  unui  certificat  de  istoric  nomenclatură  stradală  pentru  strada  /  aleea  /b-dul
______________________________________________________________________________

Anexez prezentei:

  Extras C.F. de informare (nu mai vechi de 3 luni) dacă e cazul – copie

Alte înscrisuri sustenabile – dacă este cazul

Dovada achitării taxei de  5 Lei (conform HCL în vigoare)

Adresa se va ridica personal de la inspector

Adresa se va expedia prin poştă 

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 ________________                           Semnătura _______________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 31 00 9*

Timp estimativ de completare: 5 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.


