Adresă

Contact

Comuna Mogoșoaia
Șos. București-Târgoviște 138
Județul Ilfov, România, 077135

Tel: 021.351.66.92
Fax: 021.351.66.95
primaria@mogosoaia.ro

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul (a) _______________________________________, posesor/oare al
____, seria ___, nr. ________, CNP __________________, eliberat la data de __________
cu valabilitate până la data de __________, emis de _______________, domiciliat (ă) în
Comuna/Orașul ____________________, strada _________________________, nr _____ ,
bl ____, sc ____, ap ____, județ/sector _______________, telefon ______________ , solicit
prin prezenta eliberarea unei adeverințe care sa ateste coordonatele cadastrale aferente
imobilului, proprietate personală aflat
în Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov, str.
__________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, etaj. ____, ap ___ _.

Anexez:
-

Actul din care să rezulte dovada calității de proprietar sau moștenitor (contract de
vânzare - cumpărare, certificat de moștenitor, certificat de calitate de moștenitor
etc.);

-

Cadastrul imobilului;

-

Cartea funciara imobil;

-

Chitanța nr __________________ ;

Semnătură

Adresă

Contact

Comuna Mogoșoaia
Șos. București-Târgoviște 138
Județul Ilfov, România, 077135

Tel: 021.351.66.92
Fax: 021.351.66.95
primaria@mogosoaia.ro

Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/Subsemnata

_________________________________________

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele personale și/sau ale copilului sub 16 ani al cărui titular al
răspunderii părintești sunt, de către Primăria Comunei Mogoşoaia în scopuriile
legale (eliberare cerere urbanism, cadastru, acordarea drepturilor de asistență
socială, registrul agricol, stare civilă, ajutoare tip subvenţie pentru creştere copil,
eliberare avize și autorizații, eliberare certificate și adeverințe, analizarea cererilor
și petițiilor), iar aceste date furnizate de către mine corespund realităţii. Declar că
am fost informat de către Primăria Comunei Mogoşoaia că toate documentele
menționate care conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează
regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere și
arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și
completările ulterioare și prin proceduri interne, în conformitate cu prevederile
legislaţiei pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, coform Legii
190/2018.
De asemenea, declar că sunt informat, conform notei nr. 12251/29.06.2018,
asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică pentru protecţia
persoanelor fizice, precum și adresarea
www.dataprotection.ro sau la judecătorie.

Data:

la

autoritatea

de

reglementare

Semnătura solicitantului
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