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ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE REȘEDINȚĂ 

NENOMINALE  - Parcare subterană „DECEBAL” (subsol 2) 

(ETAPA I – primul loc de parcare/imobil) 

Scanează aici pentru GIS 

 
 

      Având în vedere prevederile art. 9 din Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu 

plată și a spațiilor edificate în parcarea subterană “DECEBAL”, altele decât cele cu destinația de parcare, aprobat 

prin HCLS 3 nr. 24/24.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că 

începând cu data de 07.12.2022, până la data 26.12.2022, persoanele fizice și persoanele juridice cu 

domiciliu/resedința/sediu social sau punct de lucru în sectorul 3, proximitate Bd. Decebal - COD PARCARE 

1000 – subsol 2, pot depune cereri pentru atribuirea unui loc de parcare nenominal în parcarea subterană 

„DECEBAL” – subsol 2, prin intermediul Sistemului Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS), ce se află pe 

site-ul Primăriei Sectorului 3 (https://parcari3.ro:8443/parcari), fiind disponibile un număr total de 354 locuri de 

parcare.  
 

Menționăm faptul că se vor lua în considerare DOAR cererile depuse prin platforma GIS, atât cele 

din perioada prezentului anunț cât și cele depuse anterior anunțului din anul curent!  

         

Locurile disponibile se regăsesc în aplicația GIS, marcate distinctiv cu NEGRU 

    

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente conform prevederilor art. 3, alin. (3) si alin. (4) din HCLS 3 

nr. 346/30.08.2022, cu modificările și completările ulterioare: 

 

- Copie C.I./B.I./ C.U.I./C.I.F – dupa caz persoana fizică sau persoana juridică; 

- Documente privind domiciliu/reședința (prin care se înțelege viza de flotant) - dacă este cazul persoana fizică; 

- Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențe, nu mai vechi 

de 30 de zile de la data depunerii – doar persoana juridică; 

- Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în folosință (talon) și ITP 

valabil; - Copia poliței de asigurare tip RCA, valabilă; 

- Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, adeverință de la locul 

de muncă, contract de comodat/închiriere) – dacă este cazul; 
 

Cererile depuse după data de 26.12.2022 nu se vor lua în considerare în acest anunț! 
 
 

Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al 

Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 346/30.08.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, 

poate fi consultat pe site-ul https://www.primarie3.ro/.  
 

Locurile afișate pot suferi modificări conform art.10. din regulament. 
 

 

 Cu stimă, 

Primăria Sectorului 3 

https://parcari3.ro:8443/parcari
https://www.primarie3.ro/

