În atenția: Directorului General
Subsemnatul/a, ………...………………………………….………………...……….. domiciliat/ă în
municipiul București, sector ……, Str/B-dul/Calea/Șos/Aleea/Intr. ………………………………, nr.
.…….., bloc ……, scara ………., etaj …….., apt. ………, identificat/ă cu C.I./B.I./PAS. seria
…………. nr. ……..………….…, la înștiințarea dv. cu referire la HCGMB nr. 140/2016:
- privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul
municipiului București de către autoturismele hibrid și cele electrice, înmatriculate în municipiul
București precum și aprobarea modelului vignetei de identificare
depun prezenta cerere prin care solicit eliberarea vignetei de identificare în vederea utilizării tuturor
parcărilor publice de utilitate generală pentru anul 2021.
În conformitate cu cele menționate în HCGMB nr. 140/2016, anexez la prezenta:
- Certificat înmatriculare autovehicul (talon auto) (copie).
Depun prezenta solicitare în vederea obținerii vignetei pentru un număr de ……… autovehicul(e) și
mă voi identifica la semnarea P.V. de predare-primire a vignetei cu: - Cartea de identitate sau
- Pașaportul.

□ Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal1 să fie prelucrate de către Administrația Străzilor
București, în vederea soluționării prezentei cereri.
Vigneta se lipește, în mod obligatoriu, pe parbriz (interior), în partea dreaptă sus. Pierderea
vignetei de către utilizator exonerează Administrația Străzilor București de emiterea alteia.
Data:

Semnatura:

Date de contact:
Telefon (fix)………………………………../(mobil) ……………………….……………….
E-mail ………………………………..………..
Administratia Strazilor Bucuresti,
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Acest formular reprezintă procedura de lucru a Administrației Străzilor București.

Administraţia Străzilor vă prelucrează datele personale în baza reglementărilor legale. Scopul prelucrării este cel de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, în limitele
atribuţiilor şi obligaţiilor legale. Datele personale pot fi dezvăluite către alte autorităţi sau instituţii publice în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale. Aveţi posibilitatea de a
vă exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din RGPD. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către noi îşi pot exercita drepturile conform
cu dispoziţiile art. 15-19 din RGPD, precum şi dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP. Mai multe informaţii puteţi consulta pe site-ul www.aspmb.ro
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