
NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

Vă facem cunoscut  faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei 
justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, 

semnată și datată, depusă la sediul instituției.  

Anexa nr. 3 a Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 586/17.12.2021 

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

CERERE 

PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC 

în vederea desfăşurării activităţilor comerciale în zone publice 

Societatea comercială / persoană fizică autorizată / întreprinderea individual / întreprinderea 

familială  _________________________________________________________________ 

____________________________________________________ , înmatriculată la Registrul 

comerţului cu nr. ___________ , cu sediul în judeţul _________ , localitatea ___________ , 

strada ______________________ , nr. ______ __, bl. ______ __, sc. ______ , ap. ______ , 

telefon ___________________ , email _________________________________________ , 

reprezentată prin domnul/doamna ___________________________________ , posesor al 

C. I. / B. I. seria _______ nr. ____________ , eliberat de __________________________ ,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 586 din 2021, vă rog 

a-mi aproba ocuparea domeniului public în vederea desfăşurării activităţilor comerciale în

zone publice, pentru: 

- activitatea: ______________________________________________________________ ;

- structura amplasată: ______________________________________________________ ;

- suprafaţa ocupată: _____ mp, în locaţia municipiul Arad, strada ____________________ ,

nr. ________ . 

- durata ocupării domeniului public: de la data de __________ până la data de__________ .

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data ______________ Semnătura (stampila), ______________________ 
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