PATRIMONIU

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

participarea la licitaţia publică cu strigare din data de _____________
pentru atribuirea locului de parcare nr. ______, din Parcarea de
Reşedinţă nr. ______, zona blocului ______________.
Menţionez că sunt proprietarul/a autoturismului cu nr.
______________, nu deţin nici un garaj pe raza Oraşului Rovinari şi
îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PATRIMONIU

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

prelungirea contractului pentru locul de parcare nr. ____, din Parcarea
de Reşedinţă nr. ______, zona blocului ________________________
Menţionez că deţin autovehiculul cu nr. de înmatriculare
________________________________________________________

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PATRIMONIU

Domnule Primar,
Subsemnatul/a, ______________________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _______________________, Strada ______________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________, posesor
al B.I./C.I. seria ____ nr. ________, eliberat de __________, la data de
_________, CNP ________________ declar pe propria răspundere următoarele:
- Am amplasat în Oraşul Rovinari, Str. _______________, în anul _____,
un garaj cu nr. _________, care ocupă suprafaţa de _____ mp;
- Construcţia a fost executată fără autorizaţie de construcţie;
- Terenul este folosit fără contract de închiriere sau folosinţă;
- Taxele stabilite au fost plătite la I.T.L. până la data de ______________;
- Nu am achitat nici o taxă sau chirie pentru folosirea terenului:
Am luat la cunoştinţă de Hotărârea Consiliului Local nr. _____/_________privind
folosirea terenurilor proprietate de stat pe care sunt amplasate garaje, care prevede:
1.
Taxa de folosinţă nu legalizează construcţiile executate fără autorizaţie, nu
echivalează cu atribuirea de teren sau concesiune acestuia. Ea se datorează în temeiul
dreptului de accesiune prevăzut de art. 492 din Codul Civil. Aceasta se indexează anual
cu rata inflaţiei.
2.
Taxa de folosinţă se plăteşte până la desființarea acestora, potrivit art. 26,
28 şi 30 din Legea nr. 50/1991, republicată.
3.
Construirea de noi garaje pe terenul statului este permisă numai cu
respectarea procedurii prevăzute de lege privind licitarea terenului, concesionarea şi
eliberarea autorizaţiei de construire şi, în zonele stabilite de Consiliul Local, pe baza
detaliilor de urbanism, măsuri pe care le voi respecta.
Prin prezenta declar ca sunt de acord ca, în cazul în care Primăria Rovinari dă altă
destinaţie terenului folosit de mine, să demolez garajul, în 48 h de la comunicarea făcută
de Primărie. Totodată mă angajez să plătesc trimestrial: 15 martie, 15 iunie; 15
septembrie, 15 noiembrie taxa de folosinţă pe teren, luând notă că dacă taxa de folosinţă
nu este achitată pe două trimestre se pierde dreptul de folosinţă al terenului şi garajul va
fi demolat.

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

