








PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ
#

Filiala Cluj

Nr. 1/13.01.2020

NUMIRE CONSILIER LOCAL ÎN PRIMĂRIA TURDA
CONSILIU! LOCAL TURDA
Nr. înregistrare _  ^ ______ _
7 i n a luna ^  arniR 0̂ 0

municipiul Turda,
Prin prezenta vă informăm că doamna Ploscar Minerva-Aurelia, cu domiciliul în 
)iul Turda, , judeţul Cluj, identificată cu , seria , n r.: , CNP

, va reprezenta Partidul Mişcarea Populară din funcţia de consilier local în
cadrul Primăriei Turda, ţinând cont de faptul că poziţia de consilier local din cadrul Primăriei 
Turda este vacant şi că doamna Ploscar Minerva-Aurelia, mai sus menţionată este 
următoarea pe listă, fiind iniţial locul 8 şi membru al Partidului Mişcarea Populară, având în 
vedere faptul că locul 4 -  doamna Kolozsi Anca-Alina a reunţat la poziţia de consilier, locul 5 
-  domnul Faur Alexandru a fost exclus ca membru, locul 6 -  domnul Hontilă Petru Viorel a 
renunţat la poziţia de consilier, locul 7 -  doamna Nagy Oana Florina a renunţat la poziţia de 
consilier şi în mod logic urmează doamna Ploscar Minerva-Aurelia care este numită noul 
consilier local în cadrul Primăriei Turda.

Pentru nelămuriri şi alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la emailul: 
pmp.filiala.cluj(5)gmail.com sau la numărul de telefon 0749 231 171

Cu stimă,

Preşedint
Senatorul an

Bulevardul Eroilor, Nr. 2, Cluj-Napoca, Cluj 
0749 213 171.0364 102 035



CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistra___ ^ ________

ZhaaĴ Llum anuljjf^f*

DECLARAŢIE,

Subsemnata, Ploscar Minerva-Aurelia domiciliat în localitatea Turda, 

judeţul Cluj, posesor al < seria nr. , eliberat de

la data de , declar prin prezenta că sunt de acord cu funcţia de

consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Turda, din partea 

Partidului Mişcarea Populară.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale subsemnatului 

doar în măsura în care sunt necesare pentru promovarea demersurilor în vederea 

validării mandatului de consilier local conform REGULAMENTULUI 2016/ 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Semnătură,

Ploscar Minerva-Aurelia

Data,
(k , Oi . ipZcţ&O


