
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *3 050 02* Nr. _____________ / ______

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 SERVICIUL RELAŢII CU CONSILIUL ŞI ADMINISTRAŢIE  LOCALĂ
400001  Cluj-Napoca  /str. MOŢILOR nr. 3 /cam. 95

Tel. +40-264-596.030 /int. 3010, 3014
mail: asociațiideproprietari@primariaclujnapoca.ro

FORMULAR  COMPLETARE/ACTUALIZARE  BAZĂ  DATE
ASOCIAŢII LOCATARI/PROPRIETARI

1. Denumirea asociaţiei: ____________________________________________________________________

2. Cartierul:______________________________________________________________________________

3. Organizare: locatari/proprietari __________________________ 

                       sediu (adresa de corespondenţă)___________________________________________________

4. Structură imobil: număr de scări__________

        număr de etaje ____________

                                număr total de apartamente_________

                                număr de apartamente pe etaj_______________________

5. Adresa de e-mail:_________________________________________________

6. Codul de identificare fiscală a asociației de proprietari(C.I.F.):___________________

7. Identificarea reprezentanţilor legali:

PREŞEDINTE:                      Nume/prenume:_______________________________________________
Adresa: ______________________________________________________

Telefoane contact: _____________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

                      
ADMINISTRATOR:             Nume/prenume: _______________________________________________

Adresa: ______________________________________________________

Telefoane contact: ______________________________________________

                                                E-mail:______________________________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 3. *3 05 00 2*

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.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *3 050 02* Nr. _____________ / ______

Seria şi numărul Certificatului de atestare a calităţii de administrator de 

condominii:________________________________

 Seria şi numărul Certificatului de calificare profesională pentru ocupația de 

administrator de condominii:__________________________________

CENZOR: Nume/prenume: ______________________________________________

Adresa: ______________________________________________________

Telefoane contact: ____________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

ALTE PERSOANE:  Funcţia: _____________________________________________________

Nume/prenume: ______________________________________________

Adresa: ______________________________________________________

Telefoane contact: ____________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

□ 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.

Nume/prenume declarant (funcţia): Inspector:
____________________________ _________________________
Data:                         Data:
____________________________ _________________________
Semnătura: Semnătura:

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 3. *3 05 00 2*

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.


