
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
         C.I.F. 14392265, Sibiu, B-dul. Victoriei nr.1-3, cam. S13, 550024, www.spadpp.sibiu.ro 
                                                  Contact: Tel. / Fax. +40 269 213302, mail: dompub@sibiu.ro 

                                 Operator de date cu caracter personal nr.3746 
Nr: ………… / …… …… ……… 

Cerere utilizare   
Teren Sintetic Stadionul Municipal Sibiu  

  

  Subscrisa / Subsemnatul / Subsemnata ………………………………………………………..                          
cu sediul / domiciliul în ………………, str.  ……………………………………, nr.  ……, bl. ……., ap. …               
tel. mobil. ………………………………, e-mail  ………………………………………………., având numărul 
de înregistrare la Registrul Comertului ....................................., cod unic de înregistrare …………………......... 
C.I. / B.I. seria ….…. și 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, 
aparținând Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, conform H.C.L. 31/2017,            
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, meci amical, probe sportive, eveniment, etc.             
Anexez: 

□  Copie carte 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 H.C.L. 31/2017; 
□  Copie C.U.I. (cod unic de înregistrare). 
     Persoană contact: Nume…..……………., Prenume……………., tel. mobil …………………………  

 
* Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştiinţă “Regulamentul și taxele de utilizare pentru terenul 
sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu” aprobat prin H.C.L. 31/2017. 
* 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 accord să plătească anticipat cât mai mult din 
perioada cerută.               
                                 Dată                                            Semnătură   
       .........................                                  .................................                                                       

 

http://www.spadpp.sibiu.ro/
mailto:dompub@sibiu.ro

