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Data 

23/11/2020

Semnătura 

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

Către Primăria municipiului DEJ 
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

Cerere spargere/săpătură

Subscrisa SC Test SRL , identificată prin C.I.F dddd , cu domiciliul/sediul în România,
Cluj, Dej, Al. Amurg, nr. 4, bl. 3, sc. 3, et. 3, ap. 3 , telefon 004555221 , fax 646464 , email ,

reprezentată prin Bozdoc Daniela  identificat prin CNP 2771013120691  identificat prin actul de identitate
C.I.  , seria 45 , nr. 54 , în calitate de Director  cu domiciliul in România,
Cluj, Dej, Str. 1 Mai, nr. 454, bl. 454, sc. 454, et. 454, ap. 454 , vă rog să-mi aprobați autorizația de spargere pentru

realizarea intervenției: 

Intervenția/lucrările se realizează în municipiul DEJ în zona  conform planului de situație anexat. 

Suprafața afectată în domeniul public va fi: 
- carosabil: 1  mp
- trotuar: 1  mp
- zonă verde: 1  mp
Perioada pentru care se solicită autorizația de spargere: -
Responsabil pentru lucrare: 
Refacerea zonei afectate se va efectua de: 
conform contractului de execuție lucrări care a fost incheiat.

Se solicită eliberarea documentelor în regim de urgență 

Pentru susținerea cererii mele anexez:

 Certificat de urbanism; 

 Autorizația de construire; 

 Avizul unităţilor deţinătoare de reţele; 

 Plan situație; 

 Grafic de execuție; 

 Avizul Brigăzii de Poliție Rutieră/Comisiei Tehnice pentru circulație; 

 Copie după contract de refacere a lucrărilor (cu o firmă specializată); 

 Copie a procesului-verbal de predare-primire amplasament; 

 Copie certificatului de inregistrare fiscală

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