
 

  

ANUNŢ PUBLIC 
ATRIBUIREA  LOCURILOR DE PARCARE DE TIP REŞEDINŢĂ 

 
 
Anunțăm locuitorii municipiului Târgu Secuiesc că procedura de atribuire a locurilor de 
parcare va avea loc în curtea interioară a Primăriei, în data de 4 noiembrie 2021 (joi) pentru 
zonele de mai jos: 
 
de la ora 15:00  
str. Szabó Jenő pentru solicitanții care nu dețin garaj: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 
 
de la ora 15:30  
str. Szabó Jenő pentru solicitanții care dețin garaje și sunt posesori a 2 autoturisme, 
împreună cu solicitanții de parcări pentru al doilea mașină. Licitația se va ține pe locurile 
rămase libere după procedura de licitație de la ora 15.  
 
Acte necesare ce se vor depune la registratura Primăriei până la data de 2 Noiembrie 
2021 (marți) orele 15.00, sunt: 
 

- cerere tip (se obține de la Compartimentul Urbanism) 
- copie C.I.  
- copie act de proprietate al apartamentului 
- copie certificat de înmatriculare a autovehiculului 
- certificat fiscal de la biroul de taxe şi împozite că nu deține garaj 
- copie document privind dreptul de folosință a autovehiculului (ex. leasing) – 

după caz 
- certificat de încadrare într-o grupă de handicap (după caz) 
- cuponul de pensii soț – soție (după caz) 

 
Cererile depuse pentru această ședință, până în prezent sunt valabile și nu trebuie 
reînnoite. Având în vedere  starea de alertă pentru a respecta normele de distanțare 
socială, vă rugăm să vă prezentați o singură persoană/solicitare. Purtarea măștii este 
obligatorie în timpul desfășurării licitației, vă rugăm să vă prezentați  la ora precizată 
pentru a participa la ședința de licitație a locurilor de parcare rezidențiale scoase la 
licitație prin prezenta publicitate. 


