
ANEXA NR. 8  

MODEL 
PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI * 

 

 

 

                  ŞANTIER 
                         ÎN                                                                                                                  
                    LUCRU 
 
 
 
 
 
Denumirea şi adresa obiectivului ........................................... .............................................  
Beneficiarul investiţiei ............................................................................................................  
                                                         [denumirea firmei/numele şi prenumele]          
Adresa: ............................................ Tel./Fax: ............................... E-mail: ..............................  
Proiectant general                                             Proiectant de arhitectură              
....................................................................         ......................................................................  
         [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]                                               [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 

Adresa: ..............................................                        Adresa: ...................................................... 
Tel./Fax: ................. E-mail: ..............                        Tel./Fax: .................. E-mail: .................... 

Proiectant de structuri                                      Proiectant de instalaţii              
....................................................................         ......................................................................  
         [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]                                              [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 

Adresa: ..............................................                        Adresa: ...................................................... 
Tel./Fax: ................. E-mail: ..............                        Tel./Fax: .................. E-mail: ....................                                                                              
Constructor - Antreprenor general                  Constructor pentru structură          
....................................................................         ......................................................................  
         [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]                                               [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 

Adresa: ..............................................                        Adresa: ...................................................... 
Tel./Fax: ................. E-mail: ..............                        Tel./Fax: .................. E-mail: ....................                                                                      
Constructor pentru instalaţii                            Constructor pentru închideri/izolaţii 
....................................................................         ......................................................................  
         [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]                                               [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ..............................................                        Adresa: ...................................................... 
Tel./Fax: ................. E-mail: ..............                        Tel./Fax: .................. E-mail: ....................                                                                               
Autorizaţie de construire/desfiinţare Nr. _______ din data de _________       
Emisă de ...................................................................  
cu Nr. _____________ din _______________                                                                                                               
 
Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie ........................................... 
Data începerii execuţiei lucrărilor ................................................................................... 
Data finalizării lucrărilor.................................................................................................... 
 

 

NOTĂ: 
1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90cm (literele având o înălţime de cel puţin 5cm), 

confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor. 

2. Datele privind identificarea proiectanţilor/constructorilor se înscriu în măsura în care proiectarea/execuţia sunt realizate de mai mulţi 

operatori 

3. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faţadă  

reprezentativă (principală) a investiţiei. 

_________________________ 

*)   Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei înlocuieşte modelul stabilit din anexa la Ordinului ministrului lucrarilor publice si 

amenajării teritoriului nr. 63/n din 11 august 1998 care se abrogă. 

 

 

 

 

     vedere 

de ansamblu a  

obiectivului 



JUDEŢUL  HUNEDOARA 
MUNICIPIUL  DEVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
 

Deva, Piața Unirii, Nr. 4 
dpo@primariadeva.ro 

 
 

 
DECLARAȚIE / ACORD 

 
 
 

Subsemnatul /a  / Firma ___________________________________________ , 
reprezentat/ă prin _________________________________, posesor/posesoare al/a 
BI/CI Pașaport seria ___, nr. ________, CUI ___________________________, cu 

domiciliul / sediul în  județul ___________________________, mun./oraș/comuna 
_______________________, satul _____________________, strada ___________ 
_____________________________, nr. ____, bloc _____, scara _____, etaj _____, 
apartament ___ prin prezenta declar că: 
 

•  Am fost informat/ă că Primăria Deva / Serviciile Publice subordonate 

Consiliului Local Deva prelucrează date cu caracter personal în scopul și 
pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

•  Am luat la cunoștință din cererea/declarația depusă și din actele anexate la 

aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Deva / Serviciile Publice subordonate 
Consiliului Local Deva 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. 

•  Am fost informat/ă că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
beneficiez de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la 
date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale automate. 
Sunt de acord că Primăria Deva/ Serviciile Publice subordonate Consiliului Local 
Deva să mă contacteze, în scopul soluționării cererii depuse prin: 

 
 e-mail: _________________; 
 telefon:_________________. 

          
 
 
 Data          Semnătura  
  __________      ____________ 

   


