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           ANEXA 1 

CERERE DE AUDIENȚĂ NR. ______  

Data: _____________  
Nume: _________________________________________________________ 
Prenume:_______________________________________________________ 
personal/în calitate de mandatar pentru Dl/Dna ______________________în 
baza procurii/mandatului  autentificat sub nr._______/BNP_______________ 
 Adresa de contact:  
Localitatea ___________Judet ______ Strada __________Nr . ____ Bl.____ Scara __Ap . 
__Teleton:__________________ , act de identitate: BI/CI seria 
_____nr.___________CNP________________________ .  
1. Obiectul audientei: 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
2. Am fost în prealabil în audiență la :  

a) Director  DA  NU 

b) Inginer șef   DA  NU 

c) registrator șef,   DA  NU 

d) alte instituții,   DA  NU 

e) nu am fost în prealabil în audiențe.  

3. Soluția contestată: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Memoriu depus in audiență:  DA/NU 

Notă: (1)În vederea direcționării cererii de audiență este necesară completarea tuturor câmpurilor. 
Nerespectarea programării atrage anularea acesteia, fiind necesară o noua programare. Audiențele 
solicitate prin telefon se vor efectua la nr. de telefon : 0250 744150. 
(2) Nu vor fi luate in considerare cererile prin care sunt contestate hotărâri/decizii judecatorești sau 
pentru rezolvarea cărora se află in curs de solutionare litigii judiciare. 

DATA ----/---/---------        SEMNATURA PETENTULUI 

        ____________________ 
Prin completarea și semnarea prezentei cereri îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OCPI 
Vâlcea în scopul solutionarii cererii formulate. Acestea pot fi comunicate de către OCPI Vâlcea numai destinatarilor abilitati prin acte 
normative, inclusiv organelor de politie, parchetelor, instantelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. Datele dumneavoastra cu 
caracter personal sunt pastrate de OCPI Vâlcea în conformitate cu prevededle legale refentoare la arhivarea documentelor. 
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevezute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, dar si pentru orice alte informații suplimentare 
legate de protectia datelor cu caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu protectia datelor, la adresa postală: Râmnicu 
Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 22, etaj 1, cod postal 240595 sau email: rpd_valcea@ancpi.ro, formulând o cerere scrisă, 
datată și semnată. 
De asemenea, vä este recunoscut dreptul de a ve adresa justiței si de a depune o plangere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere 
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
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