
 
C   ă   t   r   e,   
PRIMĂRIA   ORAȘULUI   SÂNTANA   
 
 

CERERE   PENTRU   ELIBERAREA   AVIZULUI   DE   AMPLASARE   
PENTRU   STRUCTURA   DEMONTABILĂ   

 
 

Subsemnatul/S.C.  ………………………………………………………………………………..……………....  ,    
CNP/CUI  ……………………………………..  cu  domiciliul  /sediul  în  județul  ............................................,         
municipiul/oraşul/comuna  ......................................,  satul  ...........................................,  sectorul  ...........,       
cod  postal  .............,  str.  .....................................................  nr.  ......,  bl.  ......,  SC......,  et.....,  ap.  .....,  telefon               
mobil/fax.  ………………….............,  e-mail  ……………………………………………..………  reprezentată      
prin  ...........................................................................  ,  CNP  ………………………….,  în  conformitate  cu         
prevederile  Regulamentului  privind  organizarea  si  desfășurarea  activităților  in  zone  publice,  privind            
autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,            
solicit   emiterea   

AVIZULUI   DE   AMPLASARE   PENTRU   STRUCTURA   DEMONTABILĂ   

de  tip  ……………………………………………..  în  județul Arad orașul Sântana ,  satul  .....................,  cod            
poștal  ...............,  str.  ...................................  nr.  ........,  bl..........,  sc.......,  et.  ...,  ap.  ........,  suprafața              
ocupată   ..............   în   conformitate   cu   documentația   anexă.   
Program   de   funcționare:   

Anexez:   
⃞ certificatul   de   înmatriculare   sau   codul   fiscal   (copie)   
⃞ certificatul   de   urbanism   (copie)  
⃞ contract   de   închiriere   sau   conventie   pentru   ocupare   loc   public  
⃞ avizele   solicitate   prin   certificatul   de   urbanism  
⃞ certificat   de   atestare   fiscala   obtinut   de   la   Directia   Finante   Locale  
⃞ dovada   achitării   taxelor   legale  

Declar   pe   propria   raspundere,   sub   sanctiunea   Codului   Penal,   ca    actele   depuse   in   copie   sunt   conforme  
cu   originalele.  
 
 
 

Data  
 
………………………………………………………  

Semnătura  
 
………………………………………………………...  

 
 

 
 

Datele  personale  care  vă  sunt  solicitate  prin  prezenta  cerere  vor  fi  prelucrate  numai  în  vederea  procesării  și  soluționării  solicitării                    
dumneavoastră.   
Primăria  Orașului  Sântana  garantează  securitatea  procesării  datelor  și  arhivarea  acestora  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.                  
Responsabilul  Primăriei  Orașului  Sântana  cu  protecția  datelor  poate  fi  contactat  pe  adresa  de  contact@primariasantana.ro.  În  conformitate  cu                  
Regulamentul  nr.  679/2016  aveți  dreptul  de  a  solicita  Primăriei  Orașului  Sântana,  în  ceea  ce  riveşte  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la                      
persoana  vizată,  accesul  la  acestea,  rectificarea  sau  ştergerea  acestora  sau  restricţionarea  prelucrării  sau  a  dreptului  de  a  vă  opune                    
prelucrării,   precum   şi   a   dreptului   la   portabilitatea   datelor.  


