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REGULAMENT
Privind organizarea licitaţiei pentru un loc de parcare de reşedinţă domeniul
public pe raza Municipiului Piatra Neamţ
În situaţiile în care numărul de solicitari depăşeste numărul de locuri
amenjate sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri sunt solicitate
expres de mai mulţi locatari, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază
este reprezentat de preţul de pornire .
Licitaţiile vor fi organizate de către o comisie constituită dintr-un
reprezentant al Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, un reprezentant al
Asociaţiei de proprietari/ locatari şi un reprezentant al operatorului de
parcare . Comisia de licitaţie va stabili şi imobilele (blocurile ) care sunt
deservite de parcarea respectivă .
I.

Condiţiile de participare la licitaţie

a) Nu pot participa la licitaţia de contractarea a locurilor de parcare
cetăţenii – persone fizice care nu pot face dovada domiciliului în
imobilele (blocurile) stabilite şi persoanele juridice care nu pot
dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş a unui apartament/spaţiu cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă în imobilele arondate parcării
respective.
b) Participanţii nu deţin garaj amplasat pe domeniul public sau privat,
sau nu este deţinător de curte cu alte posibilităţi de parcare.

c) Autovehiculele a cărui masă maxim autorizată nu depăşeste 3,5 tone
şi au o lungime de până în 5 m .
II .
Modul de desfăşurare a licitaţiei şi adjudecarea locului de
parcare de reşedinţă domeniul public .
a) Licitaţiile se vor organiza pentru fiecare loc de parcare situat în zona
denumită “ parcare de reşedinţă “ .
b) Nu se poate licita mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare
apartament, spaţiu cu altă destinaţie ,decât de cea de locuinţă .
c) Licitaţia se va desfăşura la sediul societăţi S.C. PARKING S.A. la
data şi ora stabilită de către comisie.
d) Conform H.C.L.79/2015, cu modificările ulterioare, preţul de pornire
al unui loc de parcare de reşedinţă domeniul public, este de 142
lei/an/persoană fizică şi 342 lei /an/persoană juridică, preţul incluzând
şi TVA.
e) Licitaţia este deschisă şi cu strigare.
f) Pasul minim stabilit pentru licitaţie este de 10% din preţul de pornire.
g) Termenul de contestaţie al licitaţiei este de 24 de ore de la încheierea
acesteia.
h) Eventualele contestaţii se vor depune la Biroul Relaţii cu Publicul, din
cadrul societăţii S.C.PARKING S.A . şi vor fi soluţionate în termen
de 1 (una) zi lucrătoare.
i) Comisia pune în vederea adjudecatorului, ca în termen de 2 ( două)
zile lucrătoare de la data licitaţiei să se prezinte la sediul S.C.
PARKING S.A., în vederea semnării contractului de prestări servicii
parcare de reşedinţă domeniul public, la preţul adjudecat.
j) În cazul în care adjudecătorul licitaţiei nu achită suma la termenul sus
menţionat, locul de parcare de reşedinţă va reveni participantului la
licitaţie care a oferit preţul echivalent cu pasul inferior sumei
adjudecate în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data anunţării
telefonic sau prin poştă de către S.C. PARKING S.A.
k) În cazul neachitării sumei către niciunul dintre participanţii la licitaţie,
locul rămâne vacant.
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