
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 7, v 1.0    

       Municipiului Tîrgu Mureș  

         Serviciului Public Administrația Domeniului Public 

                             CERERE  

ELIBERARE ABONAMENT BENEFICIAR O.G. NR. 105/1999 ȘI ALTELE                      

(PERSOANE DEPORTATE, PERSECUTATE, PRIZONIERE, REFUGIAȚI) 

 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 Abonament beneficiar O.G. nr. 105/1999 și altele (persoane deportate, 
persecutate, prizoniere, refugiați) cu valabilitate de 1 (un) an calendaristic, începând cu data de 
____.____._______, pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare ____________________________. 
  
 Atașez prezentei fotocopii după următoarele documente: 
 

 cartea de identitate a solicitantului, 
 permis de conducere, 
 certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului, 
 dovada/ document doveditor că persoana în cauză este beneficiara O.G. nr. 105/1999 și 

altele (persoane deportate, persecutate, prizoniere, refugiați),  
 alte documente, după caz. 

 
 Vă mulțumesc. 

Persoană de contact: _____________________________________________  

Număr de telefon: ________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

 

Data __________________________    

 

Semnătura _____________________ 

NOTĂ  
Abonamentele nu asigură rezervarea nominală a unui loc de parcare 
Prezentul abonament vă dă dreptul la o reducere de 50% din prețul întreg al abonamentului universal anual 
Prezentul abonament nu are valabilitate în Zona 0. 


