
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

                                                                       Nr. Inregistrare: 61671/01.04.2021 

ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI PARCARE 

Având în vedere prevederile Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de 

reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr.16/29.01.2018 și 

modificat prin HCLS 3 nr.175/28.03.2019, vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 

03.04.2021, persoanele cu domiciliu/rezidență din următoarele locații, pot depune cereri pentru 

atribuirea directă/licitație publică a unui loc de parcare, respectiv: 

Nr.Crt Locatie Blocuri arondate 

bateriilor 

Cod Baterie Locuri scoase la 

atribuire 

1. Strada Fetesti F5, F6 114_2 30 

2. Strada Giurgeni F5, F6, V13, F7, F8, F9, 

F10, F11, F12, F13 

161 31 

3. Strada Giurgeni F10, F9, F11, F13 910 8 

4. Strada Giurgeni F8, F9, F7, F14 705_2 10 

5. Strada Fetesti F6, F7, F8, I25, F9, F10 3255 37 

Menționăm faptul că se vor lua în considerare doar cererile depuse 

in platforma GIS! 

Cererile pot fi depuse începând cu data de 03.04.2021 - data afișării, până la data 23.04.2021 prin 

Sistemul Informatic de Gestiune a Parcarilor (GIS), ce se afla pe site-ul Primariei Sectorului 3 

(https://parcari3.ro:8443/parcari).  

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente: 

- Copie după cartea de identitate/buletinul de identitate; 

- Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului (talon); 

- Copia poliței de asigurare tip RCA, ITP; 

- Copia după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul; 

- Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul. 

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

Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr.16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 

3 nr.175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul https://www.primarie3.ro/.  

 

Cu stimă, 

Primăria Sectorului 3 
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