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Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement  prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace 

automatizate/manuale, destinate înregistrării și are obligația de a le administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice.  

Sunteți  obligați  să furnizați  datele,  acestea fiind necesare  în  scopurile  specificate  mai  sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat si dispunerea masurilor legale necesare 

identificării acestor date.  

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor și dreptul la opoziție. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică nr.22, e-mail: 

bazesportive@sibiu.ro, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați  cât mai curând posibil. 

Nr: ………… / …… …… ……………  
 

Cerere utilizare   

Teren Sintetic Stadionul Municipal Sibiu  
  

  Subscrisa / Subsemnatul / Subsemnata, ……………………………………………………….., cu sediul / 

domiciliul în …………………., str.  ………………………………………………………...., nr.  ……, bl. ……. tel. 

mobil. ………………………………, e-mail  ………………………………………………., având numărul de 

înregistrare la Registrul Comerțului J …... / …….… / ………., cod unic de înregistrare ……………………......... C.I. / 

B.I. seria ….…. număr …….…...……… C.NP.   …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…, reprezentată legal prin 

subsemnatul / subsemnata ……………………………………………....…………….……………….. domiciliat/ă în Jud. 

……………..……, Loc. …………………..…..……., str. …………….………..……………….., nr. ..…., bl. ….…, sc. 

.…..… ap. ……….., tel. mobil ………………..……………., fax. …………….................,                                                                                           

e-mail. …………..……………………………………. solicit aprobare pentru închirierea terenului sintetic, aflat în 

administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, conform H.C.L. 

415/2019 și 162/2020, în vederea utilizării terenului sintetic de fotbal:  

                Perioada: ………. - ………….. 

                Zile: 

               □  L  -  interval orar    .…00  - ….00      

               □ M  -  interval orar    .…00  - ….00      

               □ M  -  interval orar    .…00  - ….00      

               □   J  -  interval orar    .…00  - ….00      

               □  V  -  interval orar    .…00  - ….00      

               □  S   - interval orar    .…00  - ….00      

               □ D  -  interval orar     .…00  - ….00   

    * Plată anticipată pentru perioada ………. - …………    
  

Scopul utilizării: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Ex. antrenament, meci oficial, probe sportive, eveniment, etc.   
           

Anexez: 

 Copie carte de identitate solicitant; 

 Copie documente care să ateste calitatea asociației, clubului de fotbal sau a școlii, în vederea stabilirii 

statutului prevăzut la art. 12 alin 2 din din HCL 162/2020; 

 Copie C.U.I. (cod unic de identificare). 

Persoană de contact: Nume …..……………., Prenume ……………., tel. mobil ……………………………  

* Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință “Regulamentul și taxele de utilizare pentru terenul sintetic de 

fotbal al Stadionului Municipal Sibiu ” aprobat prin H.C.L. 162/2020 

* În situația în care există două sau mai multe cereri la egalitate pentru perioada și numărul de ore solicitate, se va lua 

în considerare cererea pentru care solicitantul este de acord să plătească anticipat cât mai mult din perioada solicitată. 
              

Data      Semnătura          

.............................     .............................                                                        
  

http://www.sibiu.ro/

