R

O

M

Â

N

I

A

JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872

www.bumbesti-jiu.ro

/ e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate
pe raza Orașului Bumbești – Jiu
Consiliul Local al Orasului Bumbesti – Jiu, judetul Gorj, ;
Având în vedere:
- H.C.L. Bumbești Jiu nr. 84 / 26.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Orasului Bumbesti – Jiu;
- referatul de aprobare nr. 12178 / 22.10.2019 al initiatorului ;
- raportul de specialitate comun nr. 12218 / 23.10.2019 al serviciului buget finante contabilitate si
compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului ;
- prevederile art. 24 din HG nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare
a O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
şi privat de interes local ;
- O.U.G. nr. 195 / 2002 republicată privind circulația pe drumurile publice;
- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- Legea nr. 227 / 2015 – Codul Fiscal , art. 484 – taxe speciale ;
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare, art. 30 ;
- O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrative, art. 297 – 348 – exercitarea dreptului pe proprietatea
publica;
- prevederile art. 129 alin.(2), lit. c şi alin.(6) lit. a din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul nnual trative;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
In temeiul art.139 , alin. 1 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul nnual trative,
HOTĂRĂŞTE:
ART.l Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe
raza Orașului Bumbești – Jiu, în forma şi conţinutul prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2 Folosinta parcarii se face dupa obtinerea Abonamentului, Anexa 2 la prezenta hotarare, emis de
catre Primaria Orasului Bumbesti – Jiu.
ART.3 Regulamentul prevăzut la art.1 intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2020.
ART.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. Bumbești Jiu nr. 84 / 2013 și orice alte
prevederi contrare se abrogă.
ART.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul buget – finanțe –
contabilitate, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciul Poliția Locală și Serviciul public
administrativ, urmând a fi comunicată Asociaţiilor de proprietari acolo unde acestea sunt constituite.
ART.6 Hotarare va fi facuta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul primariei si va fi
comunicata persoanelor nominalizate cu ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului – Judetul Gorj pentru
exercitarea controlului de legalitate.
Adoptata astazi : 31.10.2019
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza pentru legalitate,
CONSILIER,
SECRETAR GENERAL,
Ing. CÎRLEA DAFIN
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Nr. 113
Bumbesti – Jiu

Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,
– impotriva, - abtineri, din 15 consilieri prezenti
la sedinta ordinara din totalul de 17 consilieri in functie.

Anexa nr.1 la HCL nr. 113 / 31.10.2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A
PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA ORAȘULUI BUMBEȘTI
– JIU

Cap.I Dispoziţii generale
Art.l. Prezentul Regulament priveşte parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă
aflate pe raza Orasului Bumbesti - Jiu, modul exploatării şi întreţinerii acestora, precum și drepturile
și obligațiile persoanelor care utilizează locurile de parcare.
Art.2. Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al Orașului Bumbești
- Jiu, in apropierea imobilelor utilizate de proprietari / locatari. Un loc de parcare are cel mult 15
m.p.
Art.3. Abonamentele de parcare dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/zi, pentru
întregul an calendaristic.
Art.4. Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de
reşedinţă amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în funcţie de
configuraţia perimetrului de amplasare, putându-se depăşi această limită.
În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor sau chiriasilor
imobilelor, cu conditia ca autoturismul detinut / folosit sa fie înmatriculat pe teritoriul României,
respectiv Orasul Bumbesti – Jiu.
Art.5. Solicitanţii care figurează cu restanţe la bugetul local al Orașului Bumbești - Jiu nu
au prioritate la atribuirea unui loc de parcare.
Art.6. În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile, cererea rămâne în așteptare până la
data la care se va disponibiliza un loc.
Art.7. În situația vânzării unui imobil al cărui proprietar are atribuită o parcare de
reședință, cumpărătorului acestuia i se va acorda și locul de parcare, cu condiția ca noul proprietar
să dețină în proprietate sau folosință un autoturism înmatriculat în România, respectiv Orasul
Bumbesti – Jiu.
Art.8. Este interzisă subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de
reședință de pe raza orașului Bumbești Jiu de către alte persoane cu consimțământul abonaților. În
această situație, agentul constatator va întocmi un raport cu propunerea de anulare a abonamentului,
care va fi comunicat comisiei de atribuire a locurilor de parcare în vederea anulării acestora.
Administratorul parcărilor este autoritatea publica locala prin Serviciul public administrativ
din cadrul Primăriei Orasului Bumbesti - Jiu .
Cap.II Modul de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă
Art.9. Solicitantul trebuie să aibă adresa de domiciliu într-un imobil arondat respectivei
parcări de reședință, care trebuie să se regăsească în apropierea locației. Prin adresă de domiciliu se
înțelege imobilul situat la o anumită adresă și în care solicitantul are calitatea de proprietar, flotant
sau utilizator ( contract de închiriere, contract de comodat, moștenitor al unui imobil, etc.).
Dacă solicitantul nu are domiciliul la adresa unde solicită un loc de parcare, acesta va putea
totuși beneficia de o parcare de reședință cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 10.
Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament care deține un autoturism,
indiferent de numărul de autoturisme deținute. Pentru alte autoturisme pe care le deține un
solicitant, se vor elibera maxim două abonamente/apartament în limita locurilor disponibile.

Fiecare parcare amenajată va fi prevazută, în funcție de capacitate, cu locuri destinate
vizitatorilor. Parcarea vizitatorilor este gratuită. Parcarea riveranilor pe locurile destinate
vizitatorilor este interzisă.
Persoanele juridice/ unitățile bancare pot beneficia de un loc de parcare pe bază de
abonament, cu respectarea criteriilor prevăzute la art.10 și a documentelor doveditoare.
Art.10. Atribuirea locurilor de parcare se va face în următoarea ordine de prioritate:
10.1. - persoanelor cu handicap grav sau accentuat cu domiciliul în imobilul arondat
parcării, însoţitorilor acestora sau persoanelor care au în îngrijire persoane cu handicap grav sau
accentuat (minori sau adulţi), după caz, daca au acelasi domiciliu cu persoana cu dizabilitati;
În cazul persoanelor enumerate mai sus atribuirea se face în mod gratuit, cu menţionarea
gratuității pe abonament.
10.2. - în ordinea înregistrării la Primăria Orașului Bumbești Jiu a cererilor prin care se
solicită atribuirea unui loc de parcare de reședință;
10.3. - persoanelor care au domiciliul în zona sistematizată şi au autoturism în proprietate, în
ordinea vechimii dobândirii proprietăţii apartamentului;
10.4. - persoanelor care au deţinut garaje în zona sistematizată, înregistrate la Primăria
Orasului Bumbesti - Jiu şi au achitat taxa de utilizare teren;
10.5. - persoanelor fizice care nu au domiciliul / reşedinţa, dar deţin în proprietate un imobil
în zona sistematizată, în limita locurilor disponibile;
10.6. - persoanelor juridice care deţin în proprietate / folosinţă apartamente / spaţii
comerciale în imobilul arondat parcării li se pot atribui locuri de parcare în limita locurilor
disponibile, făcând dovada achitării debitelor la bugetul local al Orasului Bumbesti - Jiu .
10.7. - solicitanților care figurează cu restanțe la bugetul local al Orașului Bumbești Jiu,
numai dupa achitarea acestora sau angajarea unei esalonari a platii restantelor.
Art.11. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după
amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul
parcării.
În spaţiile de parcare unde se repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap
grav sau accentuat, acestea vor fi marcate şi semnalizate prin semn internaţional.
Art.12 Se interzice în zona parcărilor amplasarea / construcția panourilor sau dispozitivelor
ce pot fi confundate cu indicatoare, instalații ce servesc la semnalizarea parcării. Deasemenea, este
interzisă realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea, să
stânjenească participarea la trafic sau să le distragă atenția punând în pericol siguranța circulației.
Art.13. Tariful de parcare pentru un loc repartizat este de 5 lei / lună pentru persoanele
fizice şi 10 lei / lună pentru persoanele juridice şi se achită integral la data atribuirii locului
respectiv. Acest tarif poate fi modificat prin hotărârea Consiliului local al Orașului Bumbești Jiu.
Art.14. Beneficiarul locului de parcare are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la semnarea
procesului verbal de atribuire, să se prezinte la sediul Primariei – Serviciul buget finanțe
contabilitate în vederea obținerii abonamentului de parcare, în caz contrar locul fiind declarat
disponibil şi atribuit altui solicitant.
Art.15. Abonamentul de parcare se va elibera de către Serviciul buget finanțe contabilitate
din cadrul Primăriei Bumbești - Jiu la data achitării tarifului de parcare cu valabilitate până la data
de 31 decembrie a anului în curs. Prelungirea / reînnoirea acestuia se realizează în perioada 01
ianuarie- 31 ianuarie a anului următor, indiferent de data atribuirii.
Nerespectarea acestui termen – 31ianuarie a anului în curs, atrage de drept pierderea locului
de parcare. Locurile de parcare rămase libere la data de 01 februarie a anului în curs, se vor
redistribui potrivit criteriilor prevăzute la art. 9 din prezentul Regulament. Data de 31 ianuarie a
anului în curs, este și data limită de plată a tarifului pentru parcare.
Art.16. Repartizarea locurilor de parcare în zonele nou amenajate, se va face proprietarilor
prezenţi la data şi locul anunţat în vederea semnării procesului verbal de atribuire, pe baza listei
realizată potrivit criteriilor prevăzute la art. 10.
Locul de parcare se va atribui cât mai aproape de frontul imobilului în care locuieşte
deţinătorul autovehiculului.

Art.17. În situaţia în care numărul de solicitanţi depăşeşte numărul de locuri amenajate,
atribuirea se va face prin licitaţie publică. În acest caz, preşedintele comisiei de atribuire va anunţa
preţul de pornire a licitaţiei, cu precizarea salturilor de supralicitare care sunt de 10% din preţul
iniţial.
Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să
respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.
Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei
anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultimul cea mai mare
sumă.
Art.18. Abonamentele de parcare vor fi expuse la loc vizibil, pe bordul autoturismului,
pentru identificare în caz de control.
Cap.III
Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire /
prelungire/ reînnoire/ licitaţie a locurilor de parcare
Art.19. Începând cu 1 ianuarie 2020, în vederea participării la procedura de atribuire
/prelungire/ reînnoire/ licitaţie solicitanţii vor depune la Primăria Orașului Bumbesti - Jiu ,
următoarele documente:
- cerere tip pentru atribuire loc parcare de reședință, formular prezentat în anexa nr. 1 la
prezentul regulament;
- cerere tip pentru prelungire / reînnoire loc de parcare de reședință, formular prezentat în
anexa nr. 2 la prezentul regulament ;
- copie act de identitate ;
- documente legale care atestă deţinerea imobilului, după caz ;
- în cazul persoanelor juridice, certificat de înregistrare ;
- copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului deţinut în proprietate sau
folosinţă ;
- documente privind dreptul de folosinţă / utilizare a autoturismului ( contract de închiriere,
comodat, leasing, etc) ;
- certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat, după caz ;
- documente din care să rezulte că au deţinut garaje şi au achitat taxa de utilizare teren.
Art.20. Pentru zonele noi amenajate, asociaţiile de proprietari acolo unde sunt constituite,
vor informa proprietarii / locatarii din cadrul asociaţiei, asupra termenului limită până la care se vor
depune cererile şi conţinutul dosarului necesar participării la procedura de atribuire a locurilor de
parcare arondate imobilului, menţionând tariful anual aprobat de Consiliul Local.
Cap. IV Procedura de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare din parcările de
reşedinţă
Art.21. Comisia de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare este numită prin dispoziţia
Primarului Orasului Bumbesti Jiu şi este formată din 5 (cinci) membri, ce reprezintă Serviciul
buget – finanțe – contabilitate, Compartimentul Achiziţii Publice, Compartimentul investiții,
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Orasului Bumbesti Jiu.
Art.22. Comisia analizează documentele depuse de solicitanţi şi întocmeşte lista cu ordinea
persoanelor care participă la atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă, excluzând pe cei care nu au
prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se încadreaza în prevederile prezentului
Regulament.
Art.23. Comisia stabileşte pe baza Planului de situaţie privind amplasarea parcarilor
numărul de locuri care urmează a fi atribuite pentru pentru fiecare imobil (bloc de locuințe ).
Art.24. În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă este
mai mare decât numărul solicitanţilor admişi, locurile de parcare excedente vor fi atribuite
locatarilor ce deţin un al doilea autoturism sau altor categorii de solicitanti potrivit art. 10, dacă
solicită acest lucru.

Dacă solicitările pentru cel de-al doilea loc depăşesc numărul locurilor de parcare rămase
libere, atribuirea se va face prin licitație cu strigare, prevăzută la art. 17.
Este interzisă parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şi neatribuite.
Cap. V Obligaţiile utilizatorilor de locuri de parcare
Art.25. Beneficiarii locurilor de parcare au următoarele obligații :
- plata contravalorii parcării cu anticipație, la data eliberării abonamentului pentru anul în curs ;
- să afișeze la loc vizibil pe bordul autoturisnmului, a abonamentului de parcare ;
- respectarea indicatoarelor şi marcajelor ;
- să prezinte persoanelor împuternicite documentele pentru justificarea deținerii locului de parcare ;
- păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de parcare ;
- interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întretinere a autoturismelor în zona de parcare ;
- deszapezirea locului de parcare atribuit si a accesului in / din drumul public ;
- eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care
necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului de parcare i s-a atribuit de către
Consiliul Local o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea
parcării.
Cap.VI. Contravenţii şi sancţiuni
Art.26. Constituie contravenţii :
a) – ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor prezentului
regulament, de către alte persoane decât cel căruia i-a fost atribuit ;
b) – neasigurarea curăţeniei în parcări si neinlaturarea zapezii de către beneficiarii locurilor
de parcare ;
c) – montarea ilegală a unor însemne / plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a
unor sisteme de blocare acces, altele decât cele aprobate şi amplasate de administraţia publică
locală ;
d) – distrugerea platformei de parcare, precum şi a însemnelor / plăcuţelor pentru rezervarea
locurilor de parcare ;
e) – neexpunerea la loc vizibil în interiorul autovehiculului a abonamentelor de parcare,
astfel încât să permită descifrarea lor ;
f) – neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Orasului Bumbesti Jiu, a polițistilor locali sau a unităţilor care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea
efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţele edilitare etc ;
g) – parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şi neatribuite ;
h) – ocuparea locului de parcare destinat vizitatorilor de catre riverani și/sau deținători de
locuri de parcare de reședință .
i) - parcarea autoturismelor pe carosabilul drumului este permisă numai pe locurile
semnalizate prin indicatoare și / sau marcaje.
j) - parcarea autoturismelor pe spațiile verzi este INTERZISA.
Art.27. Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă contravenţională
de la 100 lei la 200 lei, iar pentru contravenţiile de la lit. d se adaugă la cuantumul amenzii şi
despăgubirile pentru pagubele produse.
Dacă, după aplicarea amenzii, locul de parcare nu este eliberat, ca măsură complementară,
autoturismul va fi blocat de către angajaţii Poliţiei Locale impreuna cu Serviciul Public
Administrativ pina la achitarea amenzii contraventionale.
Art.28. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data
încheierii sau comunicării procesului verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzilor
prevăzute.
Art.29. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii Poliţiei
Locale a Orasului Bumbesti - Jiu și persoanele împuternicite de Primar în acest sens, in
conformitate cu prevederile legale în vigoare .

Contravenţia se constată prin proces verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta
stabileşte şi sancţiunea aplicată.
În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la cap.VI, art. 26 din
prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar
identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Inmatriculări Auto
al Judeţului Gorj. După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul verbal de constatare
a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului.
Art.30. Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare se vor achita la
Caseria Primăriei sau la organul constatator.
Art.31. Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea, constituie titlu executoriu fară vreo
altă formalitate.
Cap.VII. Dispoziţii finale
Art.32. În cazul în care nu există locuri disponibile şi solicitantul nu a câştigat în urma
licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare.
În situația vacantării unui loc de parcare, atribuirea acestuia poate fi directă sau prin licitaţie
publică, în funcţie de numărul cererilor înregistrate pentru acea zonă.
Art.33. La solicitarea scrisă a persoanei interesate, abonamentul se retrage începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit una din situaţiile :
- beneficiarul locului de parcare a înstrăinat imobilul, iar cumpărătorul nu solicita preluarea
locului de parcare ;
- beneficiarul locului de parcare a înstrăinat mijlocul de transport şi nu mai deţine un altul
pentru care să fie necesară parcarea acestuia pe raza Orașului Bumbești Jiu.
În situaţia decesului beneficiarului locului de parcare, parcarea poate fi preluată de
moştenitorii acestuia prin încheierea unui nou abonament.
Renunţarea la folosinţa locului de parcare pentru alte motive decât cele menţionate, nu
atrage despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării.
Art.34. Beneficiarul locului de parcare care, prin neachitarea tarifului la data prevăzută în
prezentul regulament pierde dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o nouă cerere care va
fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare existente la acea dată.
Art.35. In cazurile în care asociaţia de proprietari dintr-un imobil arondat unei parcări de
reşedinţă informează în scris administraţia locală asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte
criteriile de atribuire a unui loc de parcare, Serviciul Buget finante contabilitate va dispune
încetarea dreptului de folosinţă şi va proceda la disponibilizarea şi atribuirea locului respectiv unui
alt solicitant, după criteriile mai sus menţionate.
Art.36. Utilizatorii parcărilor trebuie să-și asigure autoturismele și nu trebuie să lase la
vedere în interiorul acestora diverse bunuri, valori, bani, obiecte, etc, pentru a preveni furturile din
autoturisme. În cazul producerii unor eventuale daune, Autoritatea publică locală a Orașului
Bumbești Jiu nu răspunde din punct de vedere juridic.
Art.37. Prezentul Regulament intră în vigoare data de 01.01.2020.

Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
Ing. CÎRLEA DAFIN

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Anexa 1 la Regulament
Persoana fizica

CERERE

Subsemnatul/a ……......................................................………………, domiciliat în
str.......................................................nr. ...., bloc......., scara ..., etaj......, apt..........,
legitimat cu BI/CI seria...........nr...........................eliberat de .................................la data
de......................., CNP .........................................................telefon...................................
posesor/utilizator al autoturismului cu nr. de înmatriculare ......................................... vă
rog să aprobaţi atribuirea unui loc în parcarea de reşedinţă arondată imobilului de
domiciliu .
Pentru conformitate ataşez la prezenta cerere următoarele documente (în copie) :
-Carte de Identitate / Buletin de Identitate ;
-Certificat de Înmatriculare;
-Contract de Leasing , după caz;
-Contract de Comodat / Inchiriere, după caz ;
-Certificat de Încadrare în Grad de Handicap, după caz ;
-Documente legale care atestă deținerea imobilului, după caz.

Data
...........................

Semnătura
..................................

Domnului Primar al Orasului Bumbesti - Jiu
Anexa 1 la Regulament
Persoana juridica

CERERE

SC/PFA/II ........................................................................……………, cu sediul în
str…....................................................nr. …., bloc…...., scara …, etaj…..., apt….......,
Localitatea…………………………….…………. Judetul…………………………..CUI
…………………………, reprezentată de…..............................................................., în
calitate de ………………………….......telefon…..............................posesor/utilizator al
autoturismului cu nr. de înmatriculare …...................................... vă rog să aprobaţi
atribuirea unui loc în parcarea de reşedinţă arondată adresei sediului / punctului de
lucru……………………………………………………………………………………. .
Pentru conformitate ataşez la prezenta cerere următoarele documente (în copie) :
-Carte de Identitate/Buletin de Identitate reprezentant;
-Certificat de Înmatriculare ;
-Contract de Leasing , după caz;
-Contract de Comodat/ Inchiriere, după caz ;
-Certificatul de înregistrare.

Data
…........................

Semnătura
…...............................

Domnului Primar al Orasului Bumbesti - Jiu

Anexa nr. 2 la Regulament

CERERE

Subsemnatul/a/SC .........……………………..................................., domiciliat/cu
sediul în str.

......................................................................................, nr. …..., bloc.......,

scara ..., etaj......, apt.........., localitatea………………………………judetul…………….
telefon................................., posesor/utilizator al autoturismului cu nr. de înmatriculare
......................................... vă rog să aprobaţi prelungirea abonamentului pentru
locul de parcare nr. ............. situat …………………………………………………… .
Pentru conformitate ataşez la prezenta cerere următoarele documente (în copie) :
-Carte de Identitate/Buletin de Identitate ;
-Certificat de Înmatriculare;
-Contract de Leasing , după caz;
-Contract de Comodat/ Inchiriere, după caz ;
-Certificat de Încadrare în Grad de Handicap, după caz ;
-Documente legale care atestă deținerea imobilului, după caz
-Copie certificat de înregistrare pentru persoane juridice.

Data
...........................

Semnătura
..................................
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Față

Verso

Presedinte de sedinta,
CONSILIER,

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,

Ing. CÎRLEA DAFIN

Jr. NICOLAE BUCSENARU

