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ANUNŢ
privind atribuirea unor locurilor de parcare în parcările publice de reședintă
din cartierul MICRO 6 NORD - str. Siretului și str. Prutului
în atenţia locatarilor- proprietarilor din blocurile D1-5, D1- 6, D1-7, D1-8 și C1-2
de pe str.SIRETULUI ( respectiv str.Prutului – bl.C1-2 )
în atenţia locatarilor- proprietarilor din blocurile D1-3,D1- 4, C1- 4,C1-3, D1-8, D1-2,
D1-1, A2 și A1de pe str. PRUTULUI
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza
municipiului Hunedoara, modificată ți completată prin HCL nr. 253/2015, în perioada 17.07.2017 –
03.08.2017 se organizează sesiunea de atribuire directă, a locurilor de parcare din parcările de
reşedinţă nr. 1,2,3,4,5,6,7 aferente blocurilor de pe str. SIRETULUI, respectiv a locurilor de
parcare din parcărle nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 aferente blocurilor de pe str. PRUTULUI
Atribuirea locurilor de parcare va fi realizată de comisia de atribuire/licitaţie pentru parcările
de reşedinţă aflate pe raza municipiului Hunedoara, numită prin Dispoziţia Primarului 2898/2015,
la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, bulevardul Libertăţii nr. 17, etajul I, sala de şedinţă,
conform următoarei planificări:
În data de 03.08.2017, orele 11.00 va avea loc atribuirea directă, iar licitaţia publică cu
strigare, dacă este cazul, se va anunța pe site-ul Primăriei Hunedoara la o dată ce se va stabilii
ulterior.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, solicitanţii vor depune la sediul
Primăriei municipiului Hunedoara, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, începând
cu data de 17.07.2017 până în data de 31.07.2017, ora 15.00 următoarele:

Persoane fizice
- dosar cu şină;
- cerere tip - descarcă formular;
- copie după actul de identitate al solicitantului;
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de închiriere,
contract de vânzare - cumpărare;
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate
sau folosinţă;
- documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului;

- certificat de atestare fiscală privind bugetul consolidat al statului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul local;
- declaraţie pe propria răspundere că nu este în insolvabilitate.
Persoane juridice
- dosar cu şină;
- cerere tip - descarcă formular;
- copie delegaţie;
- certificat de înmatriculare al societăţii;
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- documente privind dreptul de folosinţă al autovehiculului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul consolidat al statului;
- certificat de atestare fiscală privind bugetul local;
- declaraţie pe propria răspundere că persoana juridică nu se află în procedura de insolvenţă
conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006.
Persoane cu grad de handicap
- persoanele cu grad de handicap au obligaţia să depună, pe lângă actele prezentate mai sus,
o copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, o declaraţie pe propria răspundere din
care să rezulte că vor comunica comodantului orice actualizare a certificatului de încadrare sau
orice modificare a domiciliului, precum şi o copie de pe hotărâre judecătorească de punere sub
interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă, unde este cazul.
În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă asociaţiei de
proprietari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte
un loc de parcare pentru fiecare solicitant, la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2013, modificată și completată prin HCL nr. 253/2015.
În situaţiile în care numărul de solicitanţi depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea
de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatori,
atribuirea se va face prin licitaţie publică cu strigare, preţul de pornire fiind de 100 lei/loc/an, iar
pasul de 5 lei.
Informaţii suplimentare referitoare la: condiţiile de participare la procedura de atribuire a
locurilor de parcare în municipiul Hunedoara, datele de identificare, amplasamentul fiecărui spaţiu
public cu destinaţia de parcare, precum şi numărul de locuri de parcare, pot fi găsite pe site-ul
www.primariahd.ro, la secţiunea Consiliul Local, subsecţiunea Hotărâri (a se vedea HCL nr.
261/2013) şi la secţiunea Pagină Start – Anunţ atribuire locuri de parcare. Pentru informaţii
suplimentare puteţi contacta Direcţia Tehnică la numărul de telefon: 0254/716322 int. 323 .
Prezentul anunţ va fi afişat pe site-ul www.primariahd.ro, la sediul Primăriei municipiului
Hunedoara pe panoul de afişaj, precum şi la avizierul, iar în lipsa acestuia, pe uşa blocurilor
menţionate mai sus.
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