
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *43101 1* Nr. _____________ / ______

Către, 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca 

DECLARAȚIE 
privind intenția de executare a lucrărilor de construire a rețelei de comunicații electronice 

Subscrisa…………………………….………………,  CUI  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,  cu
domiciliul/sediul  în  judeţul…………………………..……,  municipiul/oraşul/comuna  ……………..........….
……….., satul ……..……………….., sectorul …., cod poştal …………….., str. ……………………………..
nr.  ……,bl.  …..,  sc.  ….,  et.  ….,  ap.  …..,  telefon/fax  ……………………….,  e-mail  …………………….
………………………………………. în calitate de furnizor de rețele de comunicații electronice, deținător al
Certificatului - Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. _______________, eliberat la
data  de  _____________  ,  ce  conferă  dreptul  de  a  beneficia  de  prevederile  Legii  nr.198/2022  pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea
unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, vă notificăm prin prezenta: 

Intenția de a executa, în temeiul legii anterior invocată, lucrarea de mică amploare/ lucrarea standard:
_____________________________________________________________________________________

 pentru  imobilul  teren  şi/sau  construcţii,  situat  în  judeţul  ……....................…………………….
municipiul/oraşul/comuna  ……………………..………..…..,  satul…………………....……….……..,
sectorul……,cod poştal …………….., str. ……………………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …et……, ap.
……,sau identificat prin .................................................................. 

Și solicităm prin prezenta punctul dvs. de vedere asupra celor expuse, în temeiul reglementărilor din
legislația invocată, în vederea anexării acestora la notificarea de începere lucrări, conform prevederilor
Legii nr.198/2022. 

Vă rugăm să ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere referitor la cele menționate la 
următoarele date de contact: 
Adresa de corespondență:_________________________________________________________ 
Telefon:_________________________/ Fax: ______________________ 
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 * 43 10 11 *

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.


