
 
Cod Parcare …………………. 

DOMNULE PRIMAR, 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………, CNP ……..…………………………..., 

cu domiciliul în ………………………………… str. ……………………………………………. , nr. ……, 

bl. …………., ap. …………, posesor al B.I./C.I. seria …............ , nr. ......................, eliberat la data de 

................................. de către ........................................................, vă rog să-mi actualizaţi informaţiile 

cuprinse în autorizaţia de parcare/atribuiţi un loc de parcare în parcarea aferentă blocului, pentru autoturismul 

proprietate personală/în folosinţă/leasing, cu numărul de înmatriculare .................................... . 

Menţionez că, îndeplinesc condiţiile de atribuire enumerate mai jos: 

▪ Sunt proprietar al unui autoturism/deţin în folosinţă un autoturism în baza unui contract de 

comodat/ sunt utilizator de autoturism deţinut în baza unui contract de leasing; 

▪ Mijlocul de transport este declarat fiscal la sectorul 3; 

▪ Am domiciul /rezidenţa, dovedite cu documente de identitate (BI/CI), pe raza sectorului 3, în 

imobilele care au arondate locurile de parcare pentru care am solicitat alocarea; 

▪ Locul de parcare pentru care am depus cererea nu este într-o baterie de parcări situată la mai mult 

de 30 de metri de limita blocului; 

▪ Posed poliţa de asigurare tip RCA şi ITP valabil; 

▪ Impozitele, taxele şi amenzile (toate) sunt achitate la termenele de plată; 

▪ Pentru apartamentul unde domiciliez nu este atribuit un alt loc de parcare; 

▪ Mă oblig să achit taxa de participare (garanţia) în valoare de 50 de lei în cazul în care sunt 

îndeplite condiţiile de valabilitate a cererii. 

Declar pe propria răspundere că: 

▪ Locul de parcare va fi utilizat doar pentru autoturismul pentru care s-a eliberat autorizaţia de 

parcare, nu va fi subînchiriat, pus la dispoziţia altei persoane sau pentru un alt mijloc de transport, 

în caz contrar autorizaţia fiind anulată din oficiu, în confirmitate cu art.11, lit.d din Anexa nr.3 la 

HCGMB nr. 124/2008. 

Am luat la cunostinţă că, în cazul în care, pe perioada deţinerii în folosinţă a locului de parcare, nu 

mai îndeplinesc una din condiţiile de atribuire enumerate mai sus, autorizaţia de parcare se anulează din 

oficiu, iar locul de parcare va fi reatribuit altui solicitant, în condiţiile Regulamentului de atribuire a locurilor 

de parcare aprobat prin HCL Sector 3 nr. 16/2018. 

  

Date de contact solicitant: tel :............................................... ; e-mail ...................................................... 

 Sunt de acord să primesc răspunsul la prezenta solicitare pe adresa de e-mail indicată.  

 Anexez prezentei urmatoarele documente: 

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

  

NUME SI PRENUME SOLICITANT:  

 

SEMNĂTURA: 

 

DATA: 

 


