
  Anexa 3 

 

1. Dosarul complet se depune la registratura Primăriei mun.Târgu Secuiesc cel mai târziu în ziua premergătoare datei de atribuire (ora 300 luni-joi, 1200 vineri) 
2. Regulamentul procedurii de atribuire se poate consulta la afişul primăriei sau pe www.kezdi.ro. 
3. Neprezentarea la procedura de atribuire atrage după sine anularea prezentei cerere. 
4. Semnând acest formular acceptaţi prevederile regulamentului de atribuire a locurilor de parcare. 

 

Către Primăria municipiului Târgu Secuiesc, 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
privind atribuirea locurilor de parcare 
 
 

  Subscisa __________________________________________; înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului _____________________________, sub nr. _____________________ CIF nr.__________________ 
Cu sediul în ____________________, str. _________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap.___ 
reprezentată prin,___________________________, în calitate de___________________________________, 
Cu domiciliu în ____________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap.___  
având C.I. seria ____ nr. ____________, CNP ______________________, nr. telefon____________________ 
rog înscrierea mea în procedura de atribuire a locurilor de parcare pentru următoarele autovehicule : 

Nr Proprietar autovehicul / Adresa Marca şi model autovehicul Nr . de 
înmatriculare 

Greutate 

1  
 

   

2  
 

   

  

pentru următoarele locuri de parcare :  ______________________________________________________. 
                                                                                                                                          (zona şi parcela dorită – 2 opţiuni) 

Declar pe propria mea răspundere că        deţin /       nu deţin garaj pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc. 
Anexez următoarele acte : 

 Copie Certificat de înmatriculare 
 Copie act de proprietate (ex. contract vânzare – cumpărare, Contract de închiriere apartament ) 

 Copie certificat de înmatriculare al autovehiculului pentru fiecare maşină în parte -TALON 
 Certificat de atestare fiscală – eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale, primăria mun. Tg. Secuiesc 
 Copie carte de identitate 
       după caz: 
 Copie document privind dreptul de folosință a autovehiculului (ex. leasing) 
  

  
  
 
Târgu Secuiesc,        Semnătura 
data _______________       ____________________ 

DATA ATRIBUIRII                        .      .         . 
ZONA/ZIUA                                                   . 
DOSAR COMPLET            NU        . DA       .  
LOC DE PARCARE ATRUIBUIT            .       . 
 CLASA PRIORITATE _________ .       .       . 
 VERIFICAT ________________________ 
                                      (se completează de către Primăria mun. Tg. Secuiesc)  


