
 

 
 
 
 

Cerere pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu  
şi eliberarea unui abonament de parcare de domiciliu pentru persoane fizice 

 
 

 

Subsemnatul(a ___________________________________ cu domiciliul/reşedinţa 

/sediul în  orasul Jibou, str. _______________________________ nr. ______ bl. 

______ ap. ______  
telefon _______________, solicit repartizarea locului de parcare 
nr....................................................................................în parcarea de domiciliu la 
care este arondat imobilul în care am domiciliul/reşedinţa şi eliberarea unui 
abonament pentru parcarea de domiciliu. 
Anexez prezentei următoarele acte: 

- Cererea tip cu specificarea poziţiei solicitate ( numărul marcat) 
- copie B.I/CI 
- copie dupa actul  de proprietate , (extras CF sau contact de vânzare -
cumparare apartament,act de  donaţie sau moştenire, contract de închiriere 
avizat de ANAF ) 
- copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/autoutilitarei, 
deţinut în proprietate sau în folosinţă 
-documente privind dreptul de utilizare /folosirea autoturismului /autoutilitarei 
-contract de leasing,contract de vânzare -cumpărare 
-certificat fiscal eliberat de serviciul impozite şi taxe locale din care să reiasă că 
nu figurează cu datoriii la serviciul impozite şi taxe locale 
- copie certificat de căsătorie în situaţia în care la aceeaşi adresă domiciliază 
două familii 
-certificatul de încadrare intr-o grupă de handicap locomotor,dovada ca este 
veteran de razboi  sau beneficiar a Legiii 189/2000,dacă e cazul 
-alte documente după caz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DATA                                                                                SEMNATURA 
 
 
 
 



Cerere pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu  
şi eliberarea unui abonament de parcare de domiciliu pentru persoane juridice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul(a)___________________________reprezentant(ă) al/a  
societăţii  

_____________________________________cu sediul in orasul Jibpou   , str. 
__________________ nr. ______ bl. ______ ap. ______ telefon _______________,. 
solicit repartizarea locului de parcare 
nr....................................................................................în parcarea de domiciliu la 
care este arondat imobilul în care am domiciliul/reşedinţa şi eliberarea unui 
abonament pentru parcarea de domiciliu. 
 

Anexez prezentei următoarele acte: 
 

-Act de proprietate,contract de închiriere imobil avizat de ANAF; 
-Certificat emis de Registrul Comertului care să ateste că societatea nu este 
radiată din evidenţele Registrului Comertului;.......... 
 - Copie dupa certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în 
proprietate sau în folosinţă ;  
-certificat fiscal eliberat de serviciul impozite şi taxe locale din care să reiasă că 
nu figurează cu datoriii la serviciul impozite şi taxe locale 
-Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe 
proprie răspundere de către solicitant. 
 
 
 
 
  DATA                                                                                SEMNATURA 
 
 
 

 
 


