
 

  

 

 

  CĂTRE 

 

  

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA 

 
  

Subscrisa ___________________________, cu sediul în _________________________, 

str. ____________________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. _____, județ _____________, 

având număr de ordine la Registrul Comerțului ___________________, cod unic de înregistrare 

____________________, prin administrator/reprezentant legal __________________________, 

vă rog să-mi aprobați avizul tehnic de principiu în vederea autorizării executării construcției:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    
(descrierea lucrării)                 

din localitatea _________________________, str. ______________________, nr. _____, județul 

______________________, amplasată în vecinătatea obiectivelor/sistemelor de distribuție a 

gazelor naturale.                                             

 

 

Telefon:                              
  

Anexez:   

  - CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE (1 copie). 

  - ACORD cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal. 

  - CERTIFICAT DE URBANISM (1 copie).  

  - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, scara: 1:5.000 - 1:10.000 cu evidențierea obiectivului  

  - PLAN DE SITUAȚIE, scara: 1:500 – 1:000. 

  

 

 

În vederea emiterii avizului tehnic de principiu privind obținerea autorizației de construire, 

este OBLIGATORIE anexarea tuturor documentelor menționate mai sus! 

 

  

CLUJ-NAPOCA  

DATA:                                                                          

SEMNĂTURA/ȘTAMPILA  



ACORD 

cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal 

 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL, societate înregistrată la ANSPDCP cu notificarea nr 4991, prelucrează şi 

stochează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul desfăşurării activităţii de distribuţie şi furnizare a 

gazelor naturale. În acest sens, vă informează că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date (denumit în continuare ”Regulament”) va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Prin semnarea prezentului, clientul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CPL 

Concordia Filiala Cluj România SRL și împuterniciții acesteia, fiind aplicabile prevederile Regulamentului. Scopul 

colectării datelor de către CPL Concordia Filiala Cluj România SRL este în legătură cu derularea și executarea tuturor 

activităților pe care aceasta le întreprinde – executarea contractelor, colectare de debite, recuperări creanțe, servicii 

de comunicare electronică, distribuire de corespondență, precum și în legătură cu procesarea oricăror solicitări 

formulate de terțe persoane sau verificări aferente derulării activității de distribuție a gazelor naturale. Durata stocării 

datelor personale colectate este în concordanță cu durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și 

termenele legale de arhivare. 

Subsemnatul___________________________________(nume și prenume), cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 

sunt de acord ca CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL să prelucreze şi să stocheze datele cu caracter personal 

furnizate, în conformitate cu prevederile legale. 

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitate, dreptul la rectificare şi 

restricţionarea prelucrării. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 

ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CPL 

CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA.  

 

În vederea încheierii și executării unui contract cu CPL Concordia Filiala Cluj România SRL, precum și pentru 

efectuarea formalităților corespunzătoare desfășurării activității de distribuție a gazelor naturale, este obligatorie 

furnizarea de către client a datelor cu caracter personal.  

În cele ce urmează, vă rugăm bifați opțiunea aleasă de Dvs: 

⃝ Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale  

⃝ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor personale  

Refuzul exprimat cu privire la prelucrarea datelor personale se referă strict la prelucrarea datelor personale în 

scopuri de marketing și publicitate, sau aplicarea unor chestionare privind opiniile clienților. Refuzul nu se poate 

aplica în ceea ce privește executarea unor contracte, colectarea debitelor, recuperări creanțe, distribuirea de 

corespondență sau în ceea ce privește procesarea solicitărilor formulate de către terțe persoane ori privind  

efectuarea formalităților corespunzătoare desfășurării activității de distribuție a gazelor naturale. 

 
Data______________________________________ 
 
Nume, prenume______________________________ 
 
Semnătură ___________________________ 


