
 

CERERE SOLICITARE LOC DE PARCARE ÎN PARCAREA DE REȘEDINȚĂ

Subsemnatul  (a) _____________________________________________________,

domiciliat  (ă)  în  localitatea  _________________________,  strada

____________________________  ,  nr.____,  bl.  ____,  sc.  ____,  ap.  ____,

judeţul____________________,  tel.__________________________/  sau  subscrisa

_____________________________S.R:L,CIF_____________,cu

sediul__________________________________str.  __________________________,  nr.  ____,  bl.

___, sc. ___, et. ___, judeţul ________________, reprezentată prin__________________________,

în  calitate  de___________________,  cu  domiciliul  în  localitatea_________________,

strada_______________, nr,____, bl.______, ap,______,identificat prin B.I./C.I/C.I.P., seria_____,

nr._______,  CNP_________________.posesor  al  autoturismului  cu  nr.  de  înmatriculare:

______________________ prin prezenta

CERERE

solicit  repartizarea  unui  loc de parcare  în parcarea de reşedinţă nr.  ____________locul  nr.

____________situată în str. ________________________________

Declar  pe  propria  răspundere  că  nu  deţin  garaj/garaje  amplasat/amplasate  pe

domeniul public sau privat al municipiului Hunedoara, curte sau altă posibilitate de parcare

                   Data: _______________________          Semnătura: __________________

Notă:

Actele  se  vor  îndosaria  în  ordinea  specificată.  Lipsa  unuia  din  actele  solicitate  va  duce  la  respingerea  dosarului.

Abonamentele pentru locurile de parcare în parcarea de reşedinţă se pot încheia doar pentru autovehiculele a căror masă maximă
autorizată nu depăşeşte 3,5 tone şi care se încadrează dimensional în limita parcărilor amenajate (2,5 m x 5 m).

Menționez  că  am luat  la  cunoștință  faptul  că  informațiile  din  cererea  depusă  și  din  actele  anexate  la  aceasta,  vor  fi

prelucrate de PMH cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că datele cu caracter personal

sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu această prelucrare.



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)  __________________________________________________________________________________

 

domiciliat/ă în ___________________________________, județul _______________________________________ , 

strada __________________________________, nr. _____, bloc ____, scara _____, etaj ____, ap. _____, posesor

CI/BI seria ___________________________, CNP ____________________________________________________ , 

declar pe proprie răspundere că nu sunt în insolvabilitate. 

Data: ________________ Semnătura: ___________________

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru solicitare repartizare loc parcare

Pentru persoane fizice

- dosar de încopciat

− cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
− declaraţie pe proprie răspundere că nu este în insolvabilitate.

− copie după actul de identitate al solicitantului;

− copie  după  certificatul  de  înmatriculare  al  autovehiculului  deţinut  în  proprietate  sau  folosinţă  (talon),  cu

inspecția periodică valabilă;
− copie carte de identitate autovehicul;

− documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de vânzare –

cumpărare, contract de utilizare/folosință sau sentință judecătorească;
− documente privind dreptul de utilizare/folosință a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, act

de donație, act de moștenire, etc., cu excepția soțului/soției, a rudelor de gradul I și II, după caz;

− certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează cu datorii;

− în cazul în care solicitantul are doar drept de folosință pentru autovehicul, și proprietarul autovehiculului  este

domiciliat în Hunedoara, se va prezenta certificat de atestare fiscală și pentru proprietar. Această regulă se aplică și
pentru spațiul de locuit sau cu altă destinație.

− alte documente, după caz

Pentru persoane juridice

− dosar de încopciat;

− cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
− copie după actul de identitate al reprezentantului/delegatului persoanei juridice;

−  copie a delegației de reprezentare;

− copie certificat de înmatriculare al societății;
− copie  după  certificatul  de  înmatriculare  al  autovehiculului  (talonul),  dacă  intervin  modificări  de  la  data

atribuirii locului

− copie carte de identitate autovehicul;

− documente privind dreptul de folosință al autovehiculului, după caz;

− documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de vânzare –

cumpărare, contract de utilizare/folosință sau certificat constatator punct de lucru;

− declaraţie pe propria răspundere a administratorului, că persoana juridică nu se află în procedura de insolvenţă
conform dispoziţiilor Legii nr.85/2014;

− certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează cu datorii;

− copie  după  certificatul  de  înmatriculare  al  autovehiculului  deţinut  în  proprietate  sau  folosinţă  (talon),  cu

inspecția periodică valabilă;
− în cazul în care solicitantul are doar drept de folosință pentru autovehicul, și proprietarul autovehiculului  este

domiciliat în Hunedoara, se va prezenta certificat de atestare fiscală și pentru proprietar. Această regulă se aplică și
pentru spațiul de locuit sau cu altă destinație.

− alte documente, după caz

Persoane cu handicap

– persoanele încadrate cu grad de handicap au obligaţia să depună, pe lângă actele prezentate mai sus, o

copie  după  certificatul  de  încadrare  în  grad  de  handicap,  o  declaraţie  pe  proprie  răspundere  că  vor

comunica comodantului orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului,

precum şi o copie de pe hotărâre judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă,
unde este cazul.


