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Nr. 29553/31.05.2022 

ANUNŢ  

Municipiului Tecuci cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 
0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin domnul primar Lucian-Grigore Costin, in calitate de 
proprietar, organizează  atribuirea parcărilor de reşedinfă. Etapa I 

Persoană  de contact din cadrul Serviciului Patrimoniu 
- 	Lucian Gradea 	Iulian Curcă  
Obiectul procedurii de atribuire a parcărilor de reşedinţă: 

1.Atribuirea unui număr de 85 locuri de parcare, situate 1n loc. Tecuci, ATe 1, str. Ale. Teilor, nr.1 - vor 
participa locatarii blocurilor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8,C1, C2, C3, C4, C5., nr.11. 
2.Atribuirea unui număr de 25 locuri de parcare , situate 1n loc. Tecuci ATe 2, Ale. Teilor. Nr.2, vor participa 
locatarii blocurilor D2 sc2, D3, Cl sc 2, Bl, C2 sc.1 ; 
3.Atribuirea unui număr de 22 locuri de parcare, situate In loc. Tecuci ATe 8, Aleea Teilor, nr.8 vor participa 
locatarii blocurilor D6, C4 sc.2, B2, C5 sc.1; 
4.Atribuirea unui număr de 45 locuri de parcare, situate in loc. Tecuci PZI , Piaţa Zona Industrială  Str. 1 
Decembrie 1918 vor participa locatarii blocurilor A3B sc.4 şi sc.5, C5 sc.2, D8, ElA, D9 sc.1; 
Dosarele pentru atribuirea locurilor de parcare se vor depune până  la data de 23.06.2022 ora 12.00. 
In situaţialn care pentru un loc de parcare există  două  sau mai multe solicitări,In data de 28.06.2022 va avea 
loc licitaţie pentru atribuire cu un număr restrâns de solicitaţi. 
Pentru atribuirea din luna iunie 2022 nu pot solicita mai mult de un loc de la fiecare apartament arondat 
parcării. 
Condiţiile de participare la procedura de atribuire/licitaţie, vor fi inscrise 1n caietul de sarcini, procurat contra 
cost de la Municipiul Tecuci 
Data limită  pentru solicitarea clarificărilor este 20.06.2022 
Locul şi data limită  pentru depunerea ofertelor: 

- 	sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până  la data de 23.06.2022 ora 12:00 
Locul şi data desfăşurării licitaţiei 28.06.2022 orele 10.00 sala de şedinţe a municipiului Tecuci: 
Contestaţiile apărute vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor 1n 24 ore. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie 02.06.2022. 
in cazul neatribuirii locurilor de parcare pentru locurile ramase disponibile se va relua procedura la interval de 
14 zile fără  a fi necesar un alt anunţ  in ziar. Intervalul de 14 zile se aplică  atât datei de depunere a 
documentelor cât şi a licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până  vineri intre orele 10:00-12:00 la serviciul Patrimoniu din 
cadrul Municipiului Tecuci. 

PRIMAR 	 Şef Serviciu Patrimoniu 
Lucian-Grigore Costin 	 ing. 14cian Gradea 


