ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
Nr.
/

2014

Domnule Primar,
Subsemnatul (a) _______________________________________, domiciliat (ă) în localitatea
_________________________, strada ______________________ , nr.____, bl. ____, sc. ____, ap. ____,
judeŃul ____________________, tel. fix _____________________, tel. mobil _____________________,
reprezentant al (în cazul persoanelor juridice) al S.C. ______________________________ , cu sediul în
________________________, str. __________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, judeŃul
________________, posesor al autoturismului cu nr. de înmatriculare: _________________ prin prezenta
CERERE
solicit închirierea prin atribuire sau licitaŃie publică a unui loc de parcare în parcarea de reşedinŃă
situată în str. ________________________________, parcarea ____________locul nr. ____________
Declar pe propria răspundere că nu deŃin garaj/garaje amplasat/amplasate pe domeniul public sau privat
al municipiului Hunedoara, curte sau altă posibilitate de parcare.

Pentru persoane fizice
- dosar cu şină;
- cerere tip;
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere, contract de
vânzare - cumpărare;
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deŃinut în proprietate sau folosinŃă;
- documente privind dreptul de folosinŃă/utilizare a autovehiculului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul consolidat al statului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul local;
- declaraŃie pe propria răspundere că nu este în insolvabilitate.
Pentru persoane juridice
- dosar cu şină;
- cerere tip;
- copie delegaŃie;
- certificat de înmatriculare al societăŃii;
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- documente privind dreptul de folosinŃă al autovehiculului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul consolidat al statului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul local;
- declaraŃie pe propria răspundere că persoana juridică nu se află în procedura de insolvenŃă
conform dispoziŃiilor Legii nr. 85/2006.
Persoane cu handicap
- persoanele încadrate cu grad de handicap au obligaŃia să depună, pe lângă actele prezentate mai
sus, o copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, o declaraŃie pe propria 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 interdicŃie sau de pe dispoziŃia de tutelă,
unde este cazul.
Notă: Actele se vor îndosaria în ordinea specificată. Lipsa unuia din actele solicitate va duce la
respingerea dosarului. Contractele de închiriere a locurilor de parcare în parcarea de reşedinŃă 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 x 5 mp).
Data: _______________________

Semnătura: __________________
L.S. (ştampila în cazul persoanelor juridice)

Domnului Primar al municipiului Hunedoara
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria municipiului Hunedoara, potrivit notificării nr.20031/2011, în
conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul îndeplinirii atribuŃiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite
unor terŃi în baza unui temei legal justificat. Vă puteŃi exercita drepturile de acces, de intervenŃie şi de opoziŃie în condiŃiile prevăzute de
Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităŃii.

