
 
Nr. ______ din __________ 

 
            Domnule Primar, 

 

 

Subsemnatul/a  (PF)/Împuternicit _______________________________________, legitimat prin 

BI/CI/AI serie___, nr. _______, CNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |, cu domiciliul în județul __________,                       

loc. _____________, sat ___________, str. _________________________, nr. _____, bl. __, scara __, 

etaj. __, ap. __, telefon ______________, fax ___________, e-mail _________________________ 

Subscrisa (PJ), ___________________________, codul de identificare fiscală ____________ cu 

sediul în județul __________, loc. ______________, sat __________, str. _______________________, 

nr. _____, bl. _, scara _, etaj. _, ap. _, telefon _____________, fax __________, e-mail _____________ 

solicit eliberarea ___________________________________________ pentru următoarele bunuri: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

înregistrate la poziția de rol din Registrul Agricol, fiindu-mi necesar la ______________________ 

 

Data 

____________ 

Subsemnatul/Împuternicit 

_______________     LS 

 
 
Prin semnarea prezentei declar că am fost informat că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea 
atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la acestea, vor fi prelucrate de 
U.A.T. Orașul Dărmănești cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
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