Către ARHITECT SEF - JUDETUL BACAU
Nr. ...................... din ................... 2020

CERERE
pentru emiterea avizului arhitectului sef

Subsemnatul ......................................................................, CNP …………….......................,
cu domiciliul /sediul în judeţul ................................., municipiul/ oraşul/ comuna .........................
........................................., satul ...................................., sectorul ........., cod poştal .........................,
str. ........................................................ nr. …...., bl. ........, sc. …......, et. ……..., ap. ..…..,
telefon/fax ........................., e-mail …………………………………………………….............................,
în calitate de/reprezentant al ...............................................................................................................
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului arhitectului sef pentru

PLANUL

URBANISTIC GENERAL /PLANUL URBANISTIC ZONAL /PLANUL URBANISTIC DE DETALIU
pentru (denumirea investitiei/operatiunii propuse) ………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
generat de imobilul (date de identificare a teren

si/sau

constructii conform certificatului de

urbanism) ……....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Anexez la prezenta cerere:
Documentatia de urbanism ( P.U.G./P.U.Z./P.U.D.) in doua exemplare (original) elaborata în
format analogic şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat insotita de:
a) Certificat de urbanism nr. ..................... din ..................... emis de .................. (copie)
b) Dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/ plan de amplasament si
delimitare a bunului imobil şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi in cazul
in care legea nu dispune altfel (copie).
c) Avizele/acordurile stabilite prin Certificatul de urbanism insotite de documentatia anexa .
d) Alte avize/acorduri stabilite conform legislatiei in vigoare insotite de documentatia anexa.
Chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului arhitectului sef ...................................................

Semnătura

INFORMARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Consiliul Județean Bacău cu sediul în Bacău, Calea Mărășești nr. 2, în calitate de operator de date
cu caracter personal, are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date ("GDPR") care se aplică începând cu data de 25 mai 2018.
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale( Art. 4 alin. (1) din GDPR).
Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice(Art.
6 alin.(1) lit. a) din GDPR).
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să
demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal. (Art. 7 alin.(1) din GDPR).
Efectuăm această prelucrare de Date cu carcter personal deoarece avem o obligație legală în acest
sens, în conformitate cu prevederile legale care stau la baza activității noastre.
Datele cu caracter personal se arhivează și se păstrează împreună cu documentele emise conform
termenelor de păstrare a respectivelor documente.
Datele cu caracter personal nu se transmit în străinătate.
Datele tale cu carcter personal pot fi transmise unor autorități publice conform prevederilor legale.
Consiliul Județean Bacău asigură securitatea prelucrării Datelor cu caracter personal prin
implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate .
Vă informăm că în relația dintre dumneavoastră și Consiliul Județean Bacău în conformitate cu
Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ("GDPR"), aveți următoarele
drepturi cu privire la Datele cu carcater personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de
actualizare, dreptul de ștergere, dreptul de resticționare, dreptul de portabilitate, dreptul de a
modifica sau retrage consimțământul, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare
a securității datelor şi dreptul să depuneți o plangere în fața Autorității Naționale de supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la:
Consiliul Județean Bacău, str. Mărășești nr. 2, Telefon 0234537200, fax 0234535012,
e-mail csjbacau@csjbacau.ro
În atenţia: Responsabilului cu protecţia datelor – Agape Viorel Gheorghe,
Telefon 0234537200 int.104, e-mail: viorel.agape@csjbacau.ro
CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul(a) ____________________________________, domiciliat(ă) în
_______________________
______________________________________, posesor al C.I./B.I. seria _______, nr.
_____________, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. a) și art 7 din
Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, declar că am luat la cunoștință
conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim
consimțământul în mod liber, expres și neechivoc, pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter
personal
care
sunt
cuprinse
în
documentele
necesare
pentru
________________________________________________________________________________
______ anexate la cererea nr. __________ din ____________, depusă la Consiliul Județean Bacău,
în vederea soluționării acestei cereri.
Data ________________

Semnătura ______________

