Către, Primarul Municipiului Focsani

Anexa nr. 36
Model 2009 ITL 061
Nr. ............../..................20

CERERE
pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală si adresă
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul(a) ..............................................................................................* 1)
Subscrisa....................................................., C.I.F.*) ....................................................
cu sediul în Romania/........................., județul ................................. codul poștal ...............,
municipiul/orașul/comuna
............................................
satul/sectorul
.............................................., str. .................................................., nr. ......., bl. ......... sc.
........., et. ......., ap. ........, tel./fax................................, e-mail ............................................. ,
reprezentată prin............................................*2) în calitate de proprietar / coproprietar /
mandatar / acționar unic / asociat / administrator / împuternicit, cu domiciliul în Romania
/.........................,
județul
.................................
codul
poștal..............,
municipiul/orașul/comuna
............................................
satul/sectorul.........................,
str..................................................., nr. ......., bl. ......... sc. ........., et. ......., ap. ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria...........nr. .................., C.I.F. *)..................................
solicit eliberarea unui certificat de nomenclatura stradală si adresă pentru imobilul situat la
adresa :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
fiindu-mi necesar pentru .........................................................................................................
..................................................................................................................................................
–
–
–
–

Prezentei cereri anexez :
copie dupa actul de identitate – C.I./C.U.I. Persoane fizice/juridice;
dovada titlului asupra imobilului si/sau extras de carte funciara si plan cadastral
(copie);
alte acte necesare in vederea unei bune identificari a imobilului pentru care se solicita
nomenclatura stradala;
documentul de plata pentru taxa de eliberare certificat de nomenclatura stradala si
adresa – 9 lei.

Prin prezenta declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru
îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din
actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Focșani cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.

Data
...................................

Semnatura
........................................

*1) Se completează în cazul persoanelor fizice
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codulnumeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);numărul de înregistrare la instanța judecătorească etc.
*2) Se completează în cazul persoanelor juridice;

