ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 2 locuri de parcare, ( parcarea nr.5 si 12 ) in zona blocurilor 36
- 38 , B-dul. Eroilor .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 36 și
38, B-dul. Eroilor . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand
cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 1 loc de parcare, ( parcarea nr. 12 ) in zona blocului B1 , B-dul.
Eroilor .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul B1, Bdul. Eroilor . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 30, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 6 locuri de parcare, ( parcarea nr.5,6,12,20,25 si 28 ) in zona
blocurilor 10 - 14 , Str.A.Iancu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 4, Sc.
A și B, blocul 10,12 și 14, Str. A.Iancu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica –
Serviciul ADP, incepand cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 30, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 7 locuri de parcare, ( parcarea nr.1,2,7,8,13,14 si 16 ) in zona
blocurilor 6 și 8 , Str.A.Iancu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 6 și 8,
Str. A.Iancu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 30, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 7 locuri de parcare, ( parcarea nr.2,4,7,8,9,10 si 11 ) in zona
blocului 8 spate , Str.A.Iancu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 8 și 9,
Str. A.Iancu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 16 locuri de parcare, (parcarea nr. 2, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 23,
27, 29, 30, 34, 40, 43 și 55 ) in zona blocurilor 13 -14 , Str. Mureșul.
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 4,
blocul 13 și blocul 14, Str. Mureșul. Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica –
Serviciul ADP, incepand cu data de 22.09.2022, intre orele 9:00 – 12:00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 2 locuri de parcare, ( parcarea nr. 2 și 12 ) in zona blocului 15 ,
Str. Mureșul .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 15 ,
Str. Mureșul . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 3 locuri de parcare, ( parcarea nr. 1,6 și 8 ) in zona blocului 4 ,
Str. Mureșul .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 4 , Str.
Mureșul . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu data
de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1100, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 28 locuri de parcare, ( parcarea nr. 1 - 28 ) in zona blocului 71 ,
Str. N.Titulescu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 71 ,
Str. N.Titulescu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 11 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 9 locuri de parcare, ( parcarea nr.2 și 3 la Sc.A și parcarea
1,3,4,5,6,7 și 9 la Sc.B ) in zona blocului 83 , Str. N.Titulescu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 83 ,
Str. N.Titulescu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 11 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 25 locuri de parcare, ( parcarea nr.1,2,3 și 7-28 ) in zona
blocului 85 , Str. N.Titulescu .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 85 ,
Str. N.Titulescu . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 30, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 7 locuri de parcare, ( parcarea nr.3,7,10,12,15,21 si 24 ) in zona
blocului 124 , Str.Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 124 și
84, Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand
cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 8 locuri de parcare, ( parcarea nr. 3,4,9,11,19,22,26 și 30 ) in
zona blocului 34 , Str. Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 34 și
blocul 32, Sc.E, Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul
ADP, incepand cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 11 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 3 locuri de parcare, ( parcarea nr. 3,4 și 9 ) in zona blocului 52 ,
Str. Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 52 ,
Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 11 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 4 locuri de parcare, ( parcarea nr. 6,7,10 și 14 ) in zona blocului
52 - 54 , Str. Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 52 și
54, Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand
cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 11
locuri de parcare, ( parcarea nr.
3,11,14,15,16,18,29,30,37,38 și 39 ) in zona blocurilor 62 - 71 , Str. Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii :
blocul
62,61,70 și blocul 71, Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica –
Serviciul ADP, incepand cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 1130, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 4 locuri de parcare, ( parcarea nr. 5,6,7, și 18 ) in zona
blocurilor 77 - 78 , Str. Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 77,
Sc.B, blocul 76, Sc.A și blocul 78, Sc.C , Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia
Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 30, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 4 locuri de parcare, ( parcarea nr.4 ) in zona blocului 84 ,
Str.Pricazului .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 84 ,
Str. Pricazului . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu
data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 25 locuri de parcare, (parcarea nr. 1-13, 15-23 și parcarea 2,3 și
5 pe Centură) in zona blocului 66, str. Pricazului.
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 66 și 67,
Sc.D, Str. Pricazului. Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand
cu data de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 2 locuri de parcare, ( parcarea nr. 62 și 70 ) in zona blocului 7 ,
str.Unirii .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 7 , Str..
Unirii . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu data de
22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ANUNȚ
Primaria Municipiului Orastie organizează în data de 30.09.2022, ora 10 00, la Sala Astra,
licitatie publica privind închirierea a 1 loc de parcare, ( parcarea nr. 2A ) in zona blocurilor 7 - 9 ,
str.Unirii .
-

Pret de pornire la licitatie

100 lei / an / loc de parcare

-

Garantia de participare la licitatie

30 lei / loc

-

Taxa de participare la licitatie

10 lei / loc

-

Documentatia de licitatie

5 lei

Documente necesare pentru participarea la licitatie :
-

Dosar cu sina care va contine urmatoarele documente:
- Cererea tip ;
- Copie dupa actul de identitate ;
- Documente privind imobilul : copie dupa actul de proprietate / contractul de
inchiriere / actul de donatie / act de mostenire/act punct de lucru etc., dupa caz ;
- Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate
sau folosinta ;
- Documente privind dreptul de folosinta / utilizare a autovehiculului : contract de
leasing, act de donatie, act de mostenire, contract de comodat, etc. dupa caz ;
- Certificat de handicap, daca este cazul ;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul public
sau privat al municipiului Orastie. Persoanele care detin garaj vor putea fi admise la
licitatie, doar daca exista locuri de parcare excedentare, iar cele care au o curte nu
sunt admise la licitatie.
-Copie dupa chitantele privind achitarea celor trei taxe : 30 lei, 10 lei si 5 lei.

IMPORTANT Persoanele care participa la licitatie nu trebuie sa figureze cu debite la
bugetul local al municipiului Orastie.
Este permisa participarea la licitatie doar a locuitorilor arondati parcarii : blocul 7 și 9,
Str.. Unirii . Documentatia poate fi procurată de la Directia Tehnica – Serviciul ADP, incepand cu data
de 22.09.2022, intre orele 9 00 – 12 00.
Dosarele vor fi depuse la sediul Primariei - biroul Registratură, până in data de
29.09.2022, ora 12 00.
Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Tehnica – Serviciul ADP, sau la telefon
0254 – 241513.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
Nr. 12500/14.09.2022
C ă t r e,
Redacţia Ziarului “PALIA EXPRES”
Vă rugăm să publicaţi în ziarul dumneavoastră următorul anunţ:
” Primaria Municipiului Orăștie organizează in data de 30.09.2022, ora 10.00, la
SALA ASTRA licitație publică privind:
-

închirierea a 25 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 66 ;
închirierea a 1 loc de parcare în Str. Unirii, bl. 7 - 9;
închirierea a 2 locuri de parcare în Str.Unirii, bl. 7 ;
închirierea a 1 loc de parcare în B-dul. Eroilor, bl. B1 ;
închirierea a 2 locuri de parcare în B-dul. Eroilor, bl. 36 - 38 ;
închirierea a 6 locuri de parcare în str. A.Iancu, bl. 10-14 ;
închirierea a 7 locuri de parcare în str. A.Iancu, bl. 6-8 ;
închirierea a 7 loc de parcare în str. A.Iancu, bl. 8 spate ;
închirierea a 7 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 124 ;
închirierea a 1 loc de parcare în str. Pricazului, bl. 84 ANL ;
închrierea a 25 locuri de parcare în str. N. Titulescu, bl. 85 ;
închirierea a 9 locuri de parcare în str. N. Titulescu, bl. 83 ;
închirierea a 28 locuri de parcare în str. N. Titulescu, bl. 71 ;
închirierea a 3 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 52 ;
închirierea a 4 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 52-54 ;
închirierea a 8 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 34 ;
închirierea a 11 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 62 - 71 ;
închirierea a 4 locuri de parcare în str. Pricazului, bl. 77 - 78 ;
închirierea a 3 locuri de parcare în str. Mureșul, bl. 4 ;
închirierea a 16 locuri de parcare în str. Mureșul, bl. 13 -14 ;
închirierea a 2 locuri de parcare în str. Mureșul, bl. 15 . “

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică sau la telefon: 0254 –
241513, interior 109.
Vă mulţumim.

PRIMAR,
Ing. OVIDIU BĂLAN

SECRETAR GENERAL,
Jr. CĂLIN COSTOIU

DIRECȚIA TEHNICĂ,
Ing. MARIUS STĂNILĂ

