
                                    DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAREI 
                                                             SECTOR PARCĂRI 

                                                       tel.0261/861.665 - 0261/805045

                                                                                                                      
                                                                   ÎNȘTIINȚARE

        Rugăm persoanele fizice și juridice  , care au domiciliul/sediul în Cartierul 

Mihai Viteazu II din Carei, în  blocurile :

-str.Ady Endre:-Bloc-1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 11 ; 13 (spate) Cod: AE 1
                          -Bloc-1 ; 3 ; 5 (față) Cod: AE 4

str.Octavian Goga:-Bloc-9 ; 11 ; 13 (față) Cod: OG 1

să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în 

vederea depunerii actelor, pentru a obține loc de parcare,în cod parcare AE 1 ; 
AE 4 ; OG 1 (conform schiței) din data de 07.02.2022 până în data de 

09.02.2022,  între orele 8.00 - 13.00, în data de 8.02.2022 (marți) se poate și 
între orele 16.00 – 18.00 cu următoarele documente:

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;

- copie după actul de identitate al solicitantului;
- copie după certificatul de înmatriculare deținut în proprietate sau folosință 
  (talon), cu inspecția periodică valabilă:

- copie carte de identitate autovehicul;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contract de vânzare -   
  cumpărare, sentință judecătorească; 

- documente privind dreptul de folosință a autoturismului : 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 folosință pentru autoturism, și   
  proprietarul autovehiculului este domiciliat în Carei, se va prezenta certificat de  

  atestare fiscală și pentru proprietar.
   

                                                                                                                             
 Data: 17.01. 2022                                                          Vă mulțumim. 



                                    DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAREI 
                                                             SECTOR PARCĂRI 

                                                       tel.0261/861.665 - 0261/805045

                                                                                                                      
                                                                   ÎNȘTIINȚARE

        Rugăm persoanele fizice și juridice  , care au domiciliul/sediul în Cartierul 

Mihai Viteazu II din Carei, în  blocurile :

-str. Ady Endre:-Bloc- 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 (spate) Cod: AE 2
                          -Bloc- 7 ; 9 ; 11 (față) Cod: AE 3

-str. Octavian Goga:-Bloc- 8 ; 10 ; 12 (față) Cod: OG 1

să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în 

vederea depunerii actelor, pentru a obține loc de parcare,în cod parcare AE 2 ; 
AE 3 ; OG 1   (conform schiței) din data de 10.02.2022 până în data de 

11.02.2022,  între orele 8.00 - 13.00, în data de 10.02.2022 ( joi) se poate și 
între orele 16.00 – 18.00 cu următoarele documente:

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;

- copie după actul de identitate al solicitantului;
- copie după certificatul de înmatriculare deținut în proprietate sau folosință 
  (talon), cu inspecția periodică valabilă:

- copie carte de identitate autovehicul;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contract de vânzare -   
  cumpărare, sentință judecătorească; 

- documente privind dreptul de folosință a autoturismului : 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 folosință pentru autoturism, și   
  proprietarul autovehiculului este domiciliat în Carei, se va prezenta certificat de  

  atestare fiscală și pentru proprietar.
   

                                                                                                                            
 Data: 17.01. 2022                                                          Vă mulțumim. 



                                    DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAREI 
                                                             SECTOR PARCĂRI 

                                                       tel.0261/861.665 - 0261/805045

                                                                                                                      
                                                                   ÎNȘTIINȚARE

        Rugăm persoanele fizice și juridice  , care au domiciliul/sediul în Cartierul 

Mihai Viteazu II din Carei, în  blocurile :

-str. Ady Endre:-Bloc- 8 ; 10 ; 12 ;14 ; 16 Cod: AE 3
-str. Octavian Goga:- Bloc- 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; Cod: OG 2 (Față) 
-str. Octavian Goga:-Bloc- 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 Cod: OG 3
                                                                                         (Spate)
-str. Decebal:-Bloc- 1 ; 3 ; 5 Cod: DEC 

să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în 

vederea depunerii actelor, pentru a obține loc de parcare,în cod parcare AE 3 
OG 2 ; OG 3 ; DEC (conform schiței) din data de 14.02.2022 până în data de 

17.02.2022,  între orele 8.00 - 13.00, în data de 15.02.2022 (marți) și data de 
17.02.2022 ( joi ) se poate și între orele 16.00 – 18.00 cu următoarele 

documente:

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- copie după certificatul de înmatriculare deținut în proprietate sau folosință 

  (talon), cu inspecția periodică valabilă:
- copie carte de identitate autovehicul;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contract de vânzare -   

  cumpărare, sentință judecătorească; 
- documente privind dreptul de folosință a autoturismului : 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 folosință pentru autoturism, și   

  proprietarul autovehiculului este domiciliat în Carei, se va prezenta certificat de  
  atestare fiscală și pentru proprietar.
   

                                                                                                                          
 Data: 17.01. 2022                                                          Vă mulțumim. 



                                    DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE CAREI 
                                                             SECTOR PARCĂRI 

                                                       tel.0261/861.665 - 0261/805045

                                                                                                                      
                                                                   ÎNȘTIINȚARE

        Rugăm persoanele fizice și juridice  , care au domiciliul/sediul în Cartierul 

Mihai Viteazu II din Carei, în  blocurile :

-str. Octavian Goga:-Bloc- 1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 Cod: OG 2 
-str. Ady Endre:-Bloc- 2 ; 4 ; 6 Cod: AE 4

să se prezinte la D.S.P.L.- Sector Parcări, cu sediul pe str.Progresului nr.28, în 

vederea depunerii actelor, pentru a obține loc de parcare,în cod parcare OG 2  
AE 4 (conform schiței) din data de 21.02.2022 până în data de 23.02.2022,  

între orele 8.00 - 13.00, în data de 22.02.2022 (marți) se poate și între orele

16.00 – 18.00 cu următoarele documente:  

 

- cerere tip solicitare loc de parcare în parcările de reședință;
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- copie după certificatul de înmatriculare deținut în proprietate sau folosință 

  (talon), cu inspecția periodică valabilă:
- copie carte de identitate autovehicul;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contract de vânzare -   

  cumpărare, sentință judecătorească; 
- documente privind dreptul de folosință a autoturismului : 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 folosință pentru autoturism, și   

  proprietarul autovehiculului este domiciliat în Carei, se va prezenta certificat de  
  atestare fiscală și pentru proprietar.
   

                                                      
                                                                        
 Data: 17.01. 2022                                                          Vă mulțumim. 


