
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de către A.D.P. Sector 1 cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date. 

Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale instituției, fiind posibilă 

comunicarea acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor destinatari, în vederea obligației legale care îi revin 
A.D.P. Sector 1 

 

 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București 

E-mail: secretariat@adp-sector1.ro 

BIROUL PARCĂRI PUBLICE 

Tel: 021 9660 / Fax: 021 319 32 54 

Domnule Director, 

 

Subsemnatul/a _________________________________, domiciliat/ă în Bucureşti, Sector 1, 

str._______________________________________, nr. ____, bl._____, sc. ____, et. ____, ap. __, 

tel. __________________, e-mail. ______________________, legitimat cu BI/CI seria ____, nr. 

_________, eliberat la data de __________________, CNP _______________________________, 

posesor/utilizator auto marca ______________________, cu nr de înmatriculare ____________, vă 

rog să aprobați atribuirea unui loc de parcare de reședință, situat în zona imobilului de domiciliu. 

Declar pe proprie răspundere că nu mai dețin un alt loc de parcare în perimetrul blocului. 

Anexez, prezentei cereri următoarele acte: 

• Copie act de identitate, Copie viză de flotant (dacă este cazul);  

• Copie certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil; 

• Copie contract de leasing (dacă este cazul);  

• Copie contract de comodat (dacă este cazul); 

• Copie certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul). 

În cazul îndeplinirii condițiilor de acordare, la semnarea contractului, documentele mai sus menționate vor 

trebui prezentate și în original. 

DATA                                                                                                                    SEMNĂTURA  

 

Prin prezenta, Asociația de Proprietari/Locatari bloc ___, din str. __________________________________, 

nr. ____, confirmă prin reprezentanții săi legali faptul că Dl/Dna. __________________________________ 

locuiește de drept și de fapt în imobil, la data completării prezentei cereri. 

Mențiuni (dacă este cazul) ________________________________________________________________ 

 

PREȘEDINTE / VICEPREȘEDINTE / ADMINISTRATOR 

Nume / Prenume ________________________ 

Semnătura ____________________ 

                                                                                                               ȘTAMPILA ASOCIAȚIEI 

 

mailto:secretariat@adp-sector1.ro

