
                                    DIREC IA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAREI Ț
                                                             SECTOR PARCĂRI 

                                                       tel.0261/861.665 - 0261/805045

                                                                                                                      
                                                                   ÎN TIIN AREȘ Ț

        Rugăm persoanele cu handicap, indiferent de grad, inclusiv cele care au 
inchiriat un apartament  din Carei, str.Tireamului - blocurile  ANL si Sociale 
sa se prezinte la Sectorul Parcari cu sediul in str Progresului nr 28, in vederea 
depunerii actelor pentru obtinerea unui loc de parcare de resedinta din data de 
16.05.2022 pana in data de 27.05.2022,între orele 8.00 - 13.00, în data de 
17.05.2022; 19.05.2022; 24.05.2022 si 26.05.2022se poate i între orele ș 16.00 –
18.00 cu următoarele documente:

- copie certificat de încadrare într-o grupă de handicap;
- copie a contractului de inchiriere inregistrat la Primarie
-cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de re edin ă;ș ț
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- copie după certificatul de înmatriculare de inut în proprietate sau folosin ă ț ț
  (talon), cu inspec ia periodică valabilă:ț
- copie carte de identitate autovehicul;
- copie permis de conducere;
- documente privind dreptul de folosin ă a autoturismului : ț contract de leasing,  
  contract de închiriere înregistrat la ANAF, după caz;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul local, din care să rezulte că nu figurează
  cu datorii; (valabilitate 30 de zile)
- în cazul în care solicitantul are doar drept de folosin ă pentru autoturism, i   ț ș
  proprietarul autovehiculului este domiciliat în Carei, se va prezenta certificat de  
  atestare fiscală i pentru proprietar.ș
- declara ie pe propria răspundere privind comunicarea către biroul de  Sector Parcări ț
  orice actualizare a certificatului de handicap, modificare  a domiciliului;     
- documente doveditoare privind reprezentantul legal (dacă este cazul); 
     
       Mentionam faptul ca solicitantii pot depune cerere numai in perioada 
16.05 2022 – 27.05.2022  , dupa aceasta data nu se mai primesc acte in 
vederea atribuiri locurilor de parcare.
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