
ATENȚIE! Fotocopiile documentelor atașate vor fi însoțite de documentele în original. 

Formularele 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 16, v 1.0                

                    S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L. 

Serviciul Parcări 

CERERE 

ELIBERARE ABONAMENT / LEGITIMAȚIE PERMIS NOU 
 

  

Subsemnatul(a)_________________________________________________________, domiciliat(ă) în       

loc._________________________________, str./ b-dul. ___________________________________ nr.______, 

bl._____, sc._____, ap._____, legitimat(ă) cu B.I. / C.I., seria ______, nr. _________, 

C.N.P.:________________________________, 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 rog să-mi eliberați un exemplar nou al Abonamentului _________________________ / 

Legitimației / Permisului ____________________ cu valabilitatea rămasă în urma eliberării celui inițial,  

valabilitate care să decurgă începând cu data de ____ . ____.________, pentru autovehiculul cu numărul de 

înmatriculare: ____________________. 

Motivul pentru care doresc înlocuirea abonamentului / legitimației / permisului vechi este următorul: 

___________________________________________________________________________________________ 

 Mă oblig să achit taxa de eliberare a unui nou abonament / legitimație / permis de parcare, în valoare de 5 

lei. 

 Atașez prezentei fotocopii după următoarele documente:  

  

▪ certificat înmatriculare vechi / cartea de identitate a vehiculului / dovada înlocuitoare,  

▪ certificat înmatriculare nou / cartea de identitate a vehiculului / dovada înlocuitoare,  

▪ contract de vânzare – cumpărare (în cazul înstrăinării autovehiculului),  

▪ alte documente, după caz _______________________________________________.  

  

  Vă mulțumesc.  

Persoană de contact: _____________________________________________   

Număr de telefon: ________________________________________________  

Email: _________________________________________________________  

      Data __________________________        

     Semnătura _____________________  

NOTĂ 

Abonamentul / Legitimația / Permisul vechi va fi invalidat și eliminat din baza de date. 

Noul abonament / legitimație / permis va prelua valabilitatea celui vechi. 

Prezentul abonament nu are valabilitate în zona 0.   


