Anexa A
Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu şi
eliberarea unui abonament de parcare de domiciliu
Către,
Asociaţia de proprietari…………………………………………………………………………………………
Subsemnatul(a)/subscrisa……………………………………………………………………..cu domiciliu/reşedinţa
în Campulung, str. ………………………………………………………………………… nr. ………………………….
bl………….ap……….,telefon………………………..,CNP………………………………………./CUI…………………
solicit atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu la care este arondat imobilul în
care am domiciliu/reşedinţa şi eliberarea unui abonament pentru parcarea de domiciliu.
Anexez prezentei următoarele acte:
- Documente privind domiciliu/rezidenţa: copie B.I./C.I. şi/sau act de proprietate sau contract
de închiriere avizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arges;
- Copie după Certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate/folosinţă;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi nu deţine
un loc atribuit într-o altă parcare de domiciliu;
- Copie după documente privind dreptul de folosinţă a autoturismului: contract de leasing, act
de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică;
Declaraţie pe proprie răspundere a comodantului că nu deţine alt loc într-o parcare de
domiciliu;
- Declaraţie pe proprie răspundere a comodatarului că nu deţine alt loc de parcare de domiciliu
în municipiul Campulung pentru autoturismul dat în folosinţă;
- Copie certificat de incadrare într-o grupă de handicap accentuat sau grav sau dovada calităţii
de reprezentant legal al persoanei cu handicap, (pentru persoane fizice dacă e cazul);
- Adeverinţă că persoana juridică, care are în proprietate autoturismul, este de acord ca
angajatul său, care are domiciliu sau reşedinţa într-un imobil arondat parcării de domiciliu, să
parcheze la domiciliu;
- Adeverinţă care să ateste că persoana fizică care are domiciliu sau reşedinţa într-un imobil
arondat parcării de domiciliu a deţinut garaj care a fost construit conform autorizaţiei de
construcţie obţinută de la Primăria Municipiului Campulung care a fost demolat în scopul
amenajării de locuri de parcare de domiciliu şi nu a primit/nu va primi despăgubiri.
- Decalaraţie pe propria răspundere dată în Notariat, pentru persoanele care utilizează
autovehiculul al cărui prorietar este unul dintre părinţi.
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