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Cerere pentru repartizarea unui loc de parcare de reședință,  

pentru anul 2023  

 

 

Catre, 

ECOSERV SIG S.R.L. 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________ cu domiciliul1/reşedinţa2 în Sighisoara, 

str. _______________________________ nr. ______ bl. ______ ap. ______, identificat prin ____ 

seria _____ nr. _________, telefon _______________, adresă de e-mail valabilă/validă 

___________________, reprezentant legal al societăţii3 ________________________________, cu 

sediul in _________________, CUI _________________, 

solicit repartizarea unui loc de parcare de reședință, pentru anul 2023,4  nr. _______ (Z ___) aflat pe 

strada _____________________________________ şi eliberarea unui abonament pentru 

autoturismul cu nr. de inmatriculare __________________, pentru 1 lună / 3 luni / 6 luni / un an. 5 

 

Totodată, declar pe proprie răspundere că dețin / nu dețin6 posibilități de parcare (curte interioară, 

garaj, etc.) pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare de mai sus, pentru care solicit loc de 

parcare. 

 

Anexez prezentei următoarele documente, in copie (se vor bifa documentele care se anexează):  

Pentru persoane fizice: 

 Documente privind domiciliul/resedinta: B.I./C.I. - valabile; 

 Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă;  

 Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de 

donaţie, act de moştenire, contract de comodat; 

 Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat si/sau dovada calitatii de 

reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă e cazul;  

 Dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al 

autovehiculului, este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reşedinţa într-un imobil 

arondat parcării de resedinta să utilizeze autovehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu;  

 Alte documente, dupa caz (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de 

comodat, etc) : ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pentru persoane juridice: 

 Certificat de înmatriculare a societăţii; 

 Certificat constatator emis cu cel mult 15 zile înainte de depunerea cererii; 

 B.I./C.I. a reprezentantului legal;  

 Certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă; 

 
1 Domiciliu – locul unde o persoană fizică își declară locuinţa principală; (Cod Civil art. 87) 
2 Reședință – locul în care o persoană își are locuința secundară; (Cod Civil art. 88) 
3 Se va completa dacă este cazul. 
4 Perioada pentru care se repartizează locul de parcare de reședință se încheie la data de 31.12.2023. 
5 Se va încercui varianta corespunzătoare 
6 Se va încercui varianta corespunzătoare. 
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 Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, contract 

de inchiriere, act de donaţie, contract de comodat;  

 Alte documente, dupa caz (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de 

comodat, etc): ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, posesor(oare) al/a ___ seria _____, 

numărul ___________________, CNP________________________, îmi exprim consimțământul 

în mod clar și nemijlocit cu privire la colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor mele cu 

caracter personal de către societatea ECOSERV SIG.S.R.L., în scopul îndeplinirii activităților 

specifice, cu respectarea prevederilor legale. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor), precum și a legislației naționale. 

 

 

 

Data ______________ Semnatura ________________ 

 


