Anexa nr. 3_6 la H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018
MUNICIPIUL ROMAN
Nr.................din..............................
DIRECŢIA SERVICII EDILITARE
SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ
TEL. 0233 208619

CERERE DE REÎNNOIRE CONTRACT ÎNCHIRIERE
LOC PARCARE DE REŞEDINŢĂ
Către: Mun. Roman, D.S.E., Serviciul administrare parcări şi semnalizare rutieră
Subsemnatul………………………………………. domiciliat în Roman, str. …………….
……………………nr. ……., bloc. ……, sc. ……, ap. ……, tel. fix …………………………,
tel. mobil …………………………………, reprezentant(în cazul persoanelor juridice) al
S.C. ……………………………………, cu sediul în …………………..., str. …………..........
……………………… , nr. …… , bl. …… , sc. …… , et. …… , jud. …………….., posesor al
autoturismului cu nr. de înmatriculare ……………………….., prin prezenta cerere solicit
reînnoirea contractului nr. ……….. din………………………privind închirierea locului de
parcare de reşedinţă poziţia………….. din strada……………………………………….. .

Anexez prezentei cereri următoarele docume nte, după cum urmează:
Pentru persoane fizice:
- Cerere tip reînnoire contract de închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat
Primărie);
- Carte (buletin) de identitate valabilă, pentru dovada domiciliului în zona parcării de
reşedinţă – original + copie;
- Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului – original +
copie;
- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina) – original + copie;
- În cazul autoturismului de serviciu: - împuternicire de la firma (tipizat Primarie),
- certificat de înregistrare al societăţii – copie
- Dovada achitării chiriei (chitanţă de la casieria Primăriei) pentru următoarea perioadă
de 1(un) an sau ............ luni.
Pentru persoane juridice:
- Cerere tip reînnoire contract de închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat
Primarie);
- Certificat de înmatriculare al autoturismului – original + copie;
- Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina) – original + copie;
- Certificat de înregistrare al societăţii – copie;
- Prima pagină din statutul sau actul constitutiv al societăţii, pentru evidenţierea
asociaţilor – copie
- Dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul.
- Dovada achitării chiriei (chitanţă de la casieria Primăriei) pentru următoarea perioadă
de 1(un) an.
DATA,
…………………………………

SEMNĂTURA
(Ştampila, în cazul persoanelor juridice)
………………………………………
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