
 CERERE EMITERE AVIZ 
 

I. TIPUL DE AVIZ SOLICITAT 

 Aviz de amplasament 

 Aviz tehnic de principiu, în vederea obținerii autorizației de construire a imobilului 

 
II. DATELE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI ȘI A OBIECTIVULUI 

Subsemnat(ul/a) ......................................................................., domiciliat în localitatea ......................................................, 

strada ........................................................., număr ................, bloc .............., scara ............., etaj .........., apartament .........., 

județul ......................................................., codul poștal .................., telefon ......................................................................,  

e-mail ...................................................................................................................................................................................., 

solicit avizarea obiectivului (descriere lucrare)  ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

amplasat în vecinătatea obiectivelor / sistemelor de distribuție a gazelor naturale din localitatea ........................................... 

................................................., strada ......................................................................................., număr ..............................,  

comuna / oraș ............................................................................., județul .............................................................................. 

 
III. DOCUMENTE ANEXATE LA CERERE 

 copie buletin de identitate / carte de identitate (1 exemplar) 

 acord cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal 

 copie certificat de urbanism în termen de valabilitate (1 exemplar) 

 plan de încadrare în zonă, scara 1:5.000 – 1:10.000, cu evidențierea obiectivului (2 exemplare) 

 plan de situație, scara 1:500 – 1:1.000 (2 exemplare) 

 CD care conține planul în format „.dwg” cu obiectivul în cauză* 

 Memoriu tehnic de specialitate* 
* Doar pentru emiterea avizului de amplasament în cazul rețelelor edilitare, reabilitări de drumuri, planuri urbanistice, etc. 

 

În vederea emiterii avizului, este obligatorie anexarea tuturor documentelor solicitate mai sus! 

 

 Semnătura solicitantului       Data 

 



ACORD 
cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL, societate înregistrată la ANSPDCP cu notificarea nr 4991, prelucrează și 
stochează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul desfășurării activității de distribuție și 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___________________________________, identificat cu ______ seria ____ nr._________, 
eliberată de _____________la data de __________, având CNP ________________________, domiciliat în localitatea 
________________,strada__________nr________,bl________sc_________ap_______,comuna___________judeţ__
_______________,cunoscând că falsul în declarații 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 și să stocheze datele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu prevederile legale. 

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la portabilitate, dreptul la rectificare și 
restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați 
ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la CPL 
CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA, însoțită de o copie a actului de identitate. 

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 în scopuri de marketing și publicitate 
⃝ Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing și publicitate 

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 ___________________________ 
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