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                                                         R O M A N I A                                     

 

M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A 

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro 

 

Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice                                          

Nr. 29837 /14.12.2020 

 

 

 

Comunicat de presă 

cu privire la documentele necesare ce trebuie să fie depuse în vederea prelungirii contractelor de 

închiriere aflate în derulare pentru teren garaj/ copertine/ teren parcare 

 

  

 Având în vedere numărul mare de cetățeni interesați de prelungirea contractelor aflate în 

derulare pentru teren garaj/ copertine/ teren parcare, menționăm faptul că formularele se pot obține 

de la Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, intrarea de pe str. Ion 

Creangă – parter.  

 Formularele privind prelungirea contractelor aflate în derulare pentru teren garaj/ copertine/ 

teren parcare pot fi accesate online pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria 🢡 

https://www.alexandria.ro/ , Secțiunea 🢡 Formulare Patrimoniu (https://www.alexandria.ro/servicii-

online/formulare-directia-patrimoniu/ ).  

  Ca urmare depunerii cererii privind prelungirea contractelor mai sus-menționate cetățenii 

interesați se obligă să atașeze următoarele documente: 

 copie contract/ act adițional ce face obiectul prelungirii; 

 copie certificat de înmatriculare și carte autovehicul, contract de comodat, după caz; 

 certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Alexandria din care să reiasă că nu înregistrează 

datorii către bugetul local; 

 adeverință de la Apa Serv S.A. și Asociația de proprietari/ S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. 

privind achitarea datoriilor – de la domiciliul persoanei fizice/ sediul social ori punctul de lucru 

persoană juridică de pe raza municipiului Alexandria, după caz; 
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 copie B.I./ C.I. a persoanei fizice/ administratorului/ asociatului (unic) al societății, după caz, din 

care să reiasă că are domiciliul în blocurile învecinate locației închiriate; 

 copie de pe contractul de vânzare-cumpărare imobil, dacă este cazul; 

 copie certificat de înregistrare, inclusiv a codului unic de înregistrare (societăți comerciale, PFA, 

Întreprinderi Individuale/ Familiale), după caz; 

 copia xerox a actului constitutiv din care să reiasă numele persoanei desemnată ca 

administrator/ asociat (unic), după caz. 

 

 

Vă mulțumim pentru atenție! 

 
 

     Întocmit, 

 Vîrban Liliana 


