
 

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. 23463 din 04.02.2022 

 

           Î N Ș T I I N Ț A R E  

Având în vedere: 

-  Anunțul afișat din perioada 12.10.2021 – 31.10.2021 cu nr. 205611/ 29.10.2021 cu 

privire la atribuirea locurilor de parcare pentru zonele repartizate conform calendarului 

de atribuiri postat pe site-ul Primărie Sectorului 3; 

- Situația centralizatoare aferentă anunțurilor privind licitația locurilor de parcare din luna 

octombrie 2021 înregistrată cu nr. 608 din 03.01.2022, afișată pe site-ul Primăriei 

Sectorului 3, conform căreia licitația pentru bateria 151_2 a fost susținută în data de 

13.01.2022, ora 09:15, ca urmare a înștiințării persoanelor eligibile pentru această 

baterie prin e-mail; 

-  Derularea procedurii de licitație organizată în data de 13.01.2022 pentru bateria 151_2, 

s-a constat faptul că persoana câștigătoare – domnul Constantinescu Cristian Mihai a 

locului de parcare nr.9 deține deja un loc de parcare, astfel încât, dosarul înregistrat cu 

nr.141560/25.07.2021 este neeligibil.  

În consecință comisia de atribuire a locurilor de parcare a decis anularea licitației și 

reluarea acesteia la data de 10.02.2022 ora 11:00. 

 

Condițiile participării la licitația publică cu strigare sunt urmatoarele: 

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

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

avea loc licitația publică, nedepunerea garanției se sancționeaza cu decaderea din 

dreptul de a participa la licitația aferenta codului de parcare mai sus menționat; 

• pentru persoanele care au participat la licitatia anterioara este valabila taxa 

initiala; 

• 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 licitatie, se va identifica înca un loc pe apartament, 

CNP sau nr. de înmatriculare auto, acesta va fi încetat de drept; 
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• 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 Primăriei Sectorului 3 din 

Calea Dudești nr.191, în Sala de Consiliu, la ora 11:00, în data de 10.02.2022.  

 

Accesul este permis doar acelor persoane care fac dovada vaccinării 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ 

al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se 

află în perioada cuprinsă între a 15a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Vă informăm că procedura de licitație se înregistreaza și se transmite 

pe canalul de Youtube al Primariei Sectorului 3, iar participarea la 

procedură după ora mai sus menționată, este interzisă.  

 

 
 

 

 

 

Cu stimă, 

Echipa Primăriei Sectorului 3 

 
 

 

 

 


