Anexa 1 - Cerere pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă pentru persoane
fizice/persoane juridice.
CERERE DE UTILIZARE LOC PARCARE DE REȘEDINȚĂ
Nr : _________/_____________
Către: MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
Subsemnatul _____________________________________, domiciliat în Piatra Neamţ,
str. __________________________, nr. __, bloc ___, sc.___, ap. ___, tel. fix
_________________, tel. mobil ____________________, e-mail_______ _____________,
posesor al autoturismului cu nr. de înmatriculare ______________, prin prezenta cerere
solicit
atribuirea
unui
loc
de
parcare
de
reşedinţă
în
str.
_____________________________________, poziţia _____.
Declar pe propria răspundere că nu deţin: garaj amplasat pe domeniul public sau privat, curte
cu alte posibilităţi de parcare sau loc de parcare de reşedinţă domeniul public la aceeaşi
adresa .
Notă :Contractele de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă se pot încheia doar pentru
autovehiculele a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.
Anexez prezentei cereri următoarele documente, după cum urmează:
Persoane fizice
C.I. - pentru dovada domiciliului în zona parcării de reședință- copie;
Documente privind domiciliul/reședința (după caz- contract vânzare cumpărare,
mutație pe verso C.I. valabilă, contract de închiriere înregistrat la ANAF, certificat
moștenitor, succesiune, hotarâre de divorț, act partaj, contract de comodat pe imobil)copie;
Certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil pe numele solicitantuluicopie;
Dovada deținere poliță de asigurare tip RCA valabilă-copie;
Contract de leasing, dacă este cazul- copie;
Certificat fiscal eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Mun.Piatra Neamț- în original,
pentru participanții la licitații;
Pentru situația în care nu se organizează licitație, verificarea existenței debitelor
restante către bugetul local se va face de către funcționarii din cadrul Biroului Autorizări
Comerciale și Transport Public;
În cazul autoturismului de serviciu - împuternicire/adeverință de la firma angajatoare/
instituție publică (tipizat societate)- copie;
Documente privind dreptul de folosință (utilizare) autoturism (contract comodat auto
autentificat, procură notarială, certificat moștenitor, succesiune, hotărâre de divorț, act
partaj)- copie;
Certificat de încadrare în grad de handicap (în cazul persoanelor minore, decizie
asistent personal și/sau însoțitor)- copie;
Dovadă membru AFDPR, certificat revoluționar, veteran de război, urmași veterani de
război, deportați politic.
Copia contractului cu S.C. Parking S.A. pentru păstrarea locului de parcare deținut
anterior;

Persoane juridice
C.I. administrator societate/împuternicit- copie;
Certificat de înregistrare fiscală (CUI)- copie;
Act de proprietate, contract de închiriere imobil, dovadă sediu social, punct de lucrucopie;
Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată;
Certificat de înmatriculare autoturism cu ITP valabil - copie;
Dovadă deținere poliță RCA valabilă - copie;
Contract de leasing, dacă este cazul - copie;
Documente privind dreptul de folosință (utilizare) autoturism (contract comodat/
folosinţă auto autentificat, procură notarială, contract de leasing auto) - copie;
Certificat fiscal eliberat de Directia de Taxe si Impozite Mun.Piatra Neamț- în original,
pentru participanții la licitații;
Pentru situația în care nu se organizează licitație, verificarea existenței debitelor
restante către bugetul local se va face de către funcționarii din cadrul Biroului Autorizări
Comerciale și Transport Public.
Procură pentru persoanele delegate din partea persoanelor juridice.
Copia contractului cu S.C. Parking S.A. pentru păstrarea locului de parcare deținut
anterior;
Cererea este valabilă 1 an de zile de la data înregistrării .
Data, Semnătură,
……………………………………………………………………………………………………...
Anunţat tel. pentru licitaţie Data licitaţiei _______________
Ora _____ ziua _________

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul/Subsemnata,
______________________________________________________________
CNP ________________________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea obţinerii unui
loc de parcare de reşedinţă în mun. Piatra Neamţ iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date,
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr.
506/2004.
Data, Semnătura,
_____________________________ ________________________________________

