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ANUNŢ
privind atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă 

Municipiul Făgăraş - Strada TEIULUI 
BLOCURILE 21-22

în conformitate cu Regulamentul de organizare, atribuire şi utilizare a locurilor de parcare 
amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL 145 din data de 
23.06.2020, se organizează procedura de atribuire pentru locurile de parcare amenajate pe 
strada Teiului, aferente blocurilor 21 şi 22, numerotate de la 103 la 116.

în vederea atribuirii unui loc de parcare cu abonament, solicitanţii vor depune, începând cu 
data publicării prezentului anunţ de atribuire, o cerere tip, la Registratura Primăriei Municipiului 
Făgăraş sau prin E-mail la adresa: parcari@primaria-fagaras.ro, semnată olograf (excepţie fac 
locatarii care au depus cerere de atribuire anterior datei de publicare a prezentului Anunţ).

DOCUMENTE NECESARE
Persoane fizice:

Carte de identitate
Contract de închiriere/viza de reşedinţă 
Certificat înmatriculare auto cu ITP valabil
Contract de comodat autentificat notarial/Contract de leasing/Adeverinţă utilizare autovehicul de 
serviciu
Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (pentru persoanele cu handicap accentuat sau 
grav, ce beneficiază de gratuitate, în baza Legii 448/2006)

- Act proprietate apartament/certificat fiscal valabil pentru proprietarii care nu au adresa de 
domiciliu în zona unde solicită loc de parcare.

Persoane juridice
Certificat de înregistrare fiscală
Carte de identitate a reprezentantului legal al societăţii comerciale
Certificat constatator/Act consitutiv din care reiese calitatea de reprezentant legal al firmei 
Certificat înmatriculare auto cu ITP valabil 
Contract de leasing/comodat autentificat notarial

Documentele care se anexează cererii vor conţine menţiunea Conform cu originalul şi 
vor fi semnate de către solicitant.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 31.08.2020.
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Prezentul Anunţ de atribuire este comunicat Asociaţiilor de proprietari care administrează 
imobilele situate pe strada Teiului şi de asemenea este afişat la adresa www.primaria-fagaras.ro.

Consultarea Regulamentului pentru organizarea, atribuirea şi utilizarea locurilor de parcare, 
aprobat prin HCL 145/23.06.2020, se poate face la Compartiment Evidenţă patrimoniu -  str. 
Repulicii nr. 5, la adresa www.primaria-fagaras.ro, precum şi la Asociaţiile de proprietari care

administrează imobilele din zonă.

Cererile tip se pot ridica de la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraş -  str. Republicii nr. 3. 
Persoană de contact Mirela Bodeanu - telefon: 0268/211 313 interior 104.
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