
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *7000 13* Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE,
CONSTRUITĂ PRIN INVESTIŢIA STATULUI, PENTRU PERSOANE FIZICE - STUDENȚI

CĂTRE,
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

Subsemnatul(a)_________________________________, CNP______________ domiciliat(ă) în Cluj-

Napoca, strada   _____________________ nr. _____ bl. ______ ap. ______ telefon ____________, solicit

eliberarea unui abonament de parcare pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare______________, in:

▪   Parking  HAȘDEU 

Anexez prezentei următoarele documente justificative:
1 Cartea de identitate/buletinul pentru dovedirea domiciliului sau reședinței;

2 Certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz;

3 Contractul de închiriere pentru căminele universităților;

4 Carnetul  de  student  vizat  pentru  anul  în  curs  sau  adeverință  care  să  ateste  calitatea  de  student  al

Universității Babeș-Bolyai sau al unei universități din municipiul Cluj-Napoca;
5 Certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator 

cu inspecția tehnică periodică în valabilitate;

 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
________________                                                                           _______________

  
* Cererea se va completa pe numele studentului și va avea anexate documentele solicitate, în caz contrar
nu va putea fi considerată validă;
** Locurile de parcare din parkingul Hașdeu se repartizează conform Hotărâri de consiliu local nr. 158
din 21 aprilie 2021.

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *7 00 01 3*

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.


