
 

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. Ieșire: 137710 din 20.06.2022 

   

 

 

Stimate/ă domn/doamnă, 
 

În urma evaluării cererii depuse de dumneavoastră, vă comunicăm faptul că dosarul este 

eligibil în vederea participării la procedura de atribuire prin licitație publică cu strigare, pentru 

codul de parcare 47_1. 

 

Condițiile participării la licitația publică cu strigare sunt următoarele: 

• este necesară plata taxei de participare, în valoare de 50 lei, sumă pe care o puteți 

achita la sediul DITL Sector 3 sau pe “ghișeul.ro” până în ziua anterioară la care 

va avea loc licitația publică, nedepunerea garanției se sancționează cu decăderea 

din dreptul de a participa la licitația aferentă codului de parcare mai sus 

menționat; 

• vă rugăm să vă prezentați cu dovada plății taxei de licitație și cartea dvs. de identitate 

(în original); 

• în cazul în care desemnați o altă persoană să participe în locul dumneavoastră, 

aceasta trebuie să aibă procură notarială; 

• în cazul în care ulterior atriburii prin licitație, se va identifica încă un loc pe apartament, 

CNP sau nr. de înmatriculare auto, acesta va fi încetat de drept; 

• persoanelor care nu câștigă niciun loc de parcare în cadrul procedurii de atribuire prin 

licitație li se vor debloca CNP-urile pentru a putea depune o nouă cerere pe locurile 

libere din alte coduri de parcare. 

• în termen de 24 de ore de la data efectuării licitației publice cu strigare, în vederea 

eliberării autorizațiilor de parcare, persoanele câștigătoare au obligația de a-și deschide 

rol fiscal la orice sediu DITL Sector 3. 

De asemenea, prin participarea la licitația publică mai sus menționată vă aducem la 

cunoștință faptul că suma pe care o veți licita, pentru locul de parcare, devine o creanță certă, 

lichidă și exigibilă, pentru persoana declarată câștigătoare. În eventualitatea în care aceasta nu 

este achitată în termenul legal, creanța poate face obiectul unei executări silite.  

Procedura de licitație se va desfășura în incinta Colegiului Tehnic ”Mihai 

Bravu”, din Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Corp B – Sala 1, la ora 08:30, în data de 

29.06.2022.  

Vă informăm că procedura de licitație se înregistrează și se transmite pe 

canalul de Youtube al Primăriei Sectorului 3, iar participarea la procedură după 

ora mai sus menționată, este interzisă.  

 
Cu stimă, 

Echipa Primăriei Sectorului 3 


