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ANUNŢ  

Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 
03 72.364 1 1 1, fax 023 6. 8 1 6054, reprezentat legal prin dl. C ătălin Constantin Hurdubae cu func ţia de primar, în calitate de 
proprietar, organizeaz ă  LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA la data de 22.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii 
parcărilor de reedinţă . 

Persoană  de contact din cadrul Serviciului A.D.P.P. 
- Lucian Gradea tel. 0725802009 
- Ciprian Aconuţoaie tel. 0725802118 
Obiectul licita ţie î1 reprezint ă  atribuirea parcărilor auto de reedinţă : 

1. Atribuirea unui număr de 26 locuri de parcare- parcare seria VA05A, situate în localitatea Tecuci, Strada Vasile 
Alecsandri nr. 5A bl. T2 -vor participa locatarii blocului T2 din Str. Vasile Alecsandri nr. 5A; 
2. Atribuirea unui număr de 3 locuri de parcare-parcare seria GP1 5, situate în Iocalitatea Tecuci, str. Ghe Petracu nr. 15 
bl. F- vor participa locatarii blocului F din Str. Ghe Petracu nr. 1 5; 
3. Atribuirea unui num ăr de 15 locuri de parcare-parcare seria GP 1 3, situate în localitatea Tecuci str. Ghe Petracu nr. 13 
bl. T1- vor participa locatarii blocului T1 din str. Ghe Petracu nr. 13 si bl. T2 din Str. Vasile Alecsandri nr. 5A. 
4. Atribuirea unui (1) Ioc de parcare, situat în Iocalitatea Tecuci, Strada Vasile Alecsandri nr. 1 bl. U -vor participa 
locatarii blocului U din Strada Vasile Alecsandri nr. 1 si bl. P4 din str. Ghe Petracu nr. 1 7; 
5. Atribuirea unui număr de 33 Iocuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, str. Vasile Alecsandri nr. 1 bi. U- vor 
participa locatarii blocului U din Strada Vasile Alecsandri nr. 1, bl. S2 din str. Vasile Alecsandri nr. 3 si bl. P4 din str. 
Ghe Petrascu nr. 1 7; 
6. Atribuirea unui număr de 26 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Vasile Alecsandri nr. 3 bl. S2- vor 
participa locatarii blocului S2 din str. Vasile Alecsandri nr. 3 si bl. P4 din str. Ghe Petracu nr. 17. 
Preţul de pornire este de 135 lei /aniloc 
Taxa de participare în sumă  de 5 lei; 
Contravaloare Caiet de sarcini în sumă  de 5 lei. 	- 	 - 
Garanţia de partieipare procedură  este în sumă  de 13,5 lei; 
Durata închirierii - pâna la 3 1 . 12.201 9 
Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice saujuridice care: 

-au debite faţă  de bugetul. local al municipiului Tecuci 
-persoanele care de ţin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci. 
-persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/reziden ţa si persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de 

proprietar/posesor al unui imobil, în blocurile arondate parc ării de reedinţă  respective. 
-persoanele fizice/juridice de ţinătoare de autovehicule cu masa maxim ă  autorizată  peste 3,5 t. 
-persoanele fizice/juridice a c ăror autovehicule pentru care prezint ă  documentele în vederea atribuirii locului de 

parcare, nu au inspec ţia tehnică  1a zi(ITP) 	 . 
Data limită  pentru solicitarea clarific ărilor este 21.03.2019 
Locul si data limită  pentru primirea ofertelor: 

-sediul Primăriei Tecuci, registratura prim ăriei, până  la data de 22.03.2019 ora 09:00. 
Locul si data desfă urării Iicitaţiei/atribuirii: 	 - 

-sala de sedinte a riu cipiu1ui.Teuci,..îo data de 22.03.2019 ora.10:00. • 	 . .. 
Contestatiile apărute vor fi solutionate -de c ătre Comisia de solutionare a contestatiilor 
Data transmiterii anun ţului de licitaţie 01 .03.219; 	. 	.- 	• •= 	. • 	. • 	.• 	• 	• :. 
Informatii suplunentare se pot obtine de luni până  vineri între orele 10 00-12 00 ia serviciul ADPP din cadrul 
municipiului Tecuci. 	. 	• 	• : •• 	. 	. .. 	• 	. - .•.. 	. 	. .. 	. .=:::.... .. • 	-.. 	• 	•.. 	•:.:: 	..:.•.•. 	•:•.• 
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