PRIMĂRIA

*801002*

CLUJ-NAPOCA

Nr. _____________ / ______

CERERE
privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi,
aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
Subsemnatul/Subsemnata,______________________________________ domiciliat(ă) în ___________________________ , str.
___________________________________ nr.______, ap. ____,vă adresez rugămintea de a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru
cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele și prenumele persoanelor găzduite

Localitățile din care declară că
provin persoanele găzduite

Intervalul de timp
pentru care se solicită
decontarea
cheltuielilor cu hrana

Numărul de zile
pentru care se
solicită decontarea
cheltuielilor cu
hrana

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

Intervalul de timp
Numărul de zile
pentru care se solicită
pentru care se
decontarea cheltuielilor solicită decontarea
cu cazarea
cheltuielilor cu
cazarea

*801002*

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.

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*801002*

Nr. _____________ / ______

Menţionez că persoanele de mai sus sunt găzduite în locuinţa situată la adresa________________________________________________
Anexez următoarele documente:
- declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
– actul de identitate al subsemnatului/subsemnatei, în copie;
– documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei - actul nr. ._______________ din data ________________, în copie.
Optez pentru plata sumei: în numerar prin virament bancar, în __________________________________________________________
(Se înscrie codul IBAN al contului solicitantului)
deschis la _______________________________________________________ CNP _____________________________________
(Se înscrie denumirea instituţiei de credit la care este deschis contul) (Se înscrie codul numeric personal al solicitantului, titular al contului)

Data

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

Semnătura

*801002*

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.

