
ATENȚIE! Fotocopiile documentelor atașate vor fi însoțite de documentele în original 
Formuralele necompletate integral nu vor fi luate în considerare. 

Prin depunerea prezentei declar că, am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și 
Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plată în Regim de Autotaxare, Aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureș,  

aprobat prin H.C.L. nr. 231 din 27.07.2017 

 

 
 

   Formular 12, v 1.0    

Municipiului Tîrgu Mureș 

Serviciului Public Administrația Domeniului Public 

CERERE  

ÎNCHIRIERE / REZERVARE INSTITUȚIE PUBLICĂ 

(exclusivă contra cost a locurilor de parcare cu plată din vecinătatea instituției solicitante) 

 

 Subsemnatul(a)____________________________________________________________, legitimat(ă) cu 
B.I. / C.I., seria ______, nr. __________________, C.N.P.: ___________________________________, în calitate 
de angajat al _________________________________________________________________, în funcția de 
_________________________________________________________, cu legitimația / ordinul de serviciu                         
nr. ___________________________________, prin prezenta, conform Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plată în 
Regim de Autotaxare, Aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin H.C.L. nr. 231 din 
27.07.2017, vă rugăm să ne eliberați dovada închirierii / rezervării locurilor de parcare din vecinătatea instituției pe 
care o reprezint, cu valabilitate de 1 (an) de zile, începând cu data de ____.____._______, cu drept de prelungire 
și să procedați la identificarea locurilor de parcare, marcarea acestora, cât și montarea indicatoarelor rutiere 
aferente. 
  
 Atașez prezentei următoarele documente: 
 

 fotocopie după cartea de identitate a solicitantului sau a persoanei legal desemnate, 
 ordinul de serviciu, 
 dovada achitării sumei aferente închirierii / rezervării pentru perioada mai sus amintită, 

stabilită prin H.C.L. nr. _____ din data de ____.____._______ 
 alte documente, după caz. 

 
 Vă mulțumesc. 

Persoană de contact: _____________________________________________  

Număr de telefon: ________________________________________________ 

Email instituție / serviciu: ___________________________________________ 

Data __________________________    

 

Semnătura, ștampila _____________________ 

          NOTĂ  
Închirierea / Rezervarea locurilor de parcare aferente instituției solicitante nu asigură rezervarea nominală a 
niciunui loc de parcare. 


