S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com. J02/91/1996 CUI. : RO – 8189348
Punct de lucru Parcari de Resedinta : Calea Aurel Vlaicu bl.Z20/B,ap.34,parter
Telefon : 0257 – 280.097

PRELUARE DOCUMENTE SAU REÂNOIRE DOSAR , LOCURI PARCARE DE
REȘEDINȚĂ, PENTRU LICITAȚIE
MICALACA – BLOC 511 scara A , B , C și D , Bloc.512 și Bloc 513 scara.A și B ,
520 si 521 ( de la blocul 520 și 521 , se pot înscrie doar persoanele care nu
dețin loc de parcare / apartament )
Prin acest afiș vă informăm că începând cu data de

08.09.2022 începe preluarea

documentelor pentru locurile de parcare de reședință numerotate.
TERMENUL DE DEPUNERE / ÎNREGISTRARE ESTE PÂNĂ LA DATA DE

22.09.2022

După data de 29.09.2022 se va anunța data , ora și locația desfășurării licitației prin afișaj casa
scării și site https://www.reconsarad.ro/parcari-de-resedinte

-

Documente necesare conform H.C.L.M 242 / 13.05.2021 :
Documentele se depun și se înregistrează doar de la punctul de lucru Parcări de Reședință din Calea Aurel Vlaicu
bl.Z20/B,ap.34,parter ( langă O.P. 8 ) Str.Victor Hugo.
Documente privind domiciliul/rezidenta : B.I/C.I., contract de inchiriere , act de donatie sau mostenire;certificat de
casatorie-dupa caz; sau Extras CF nu mai vechi de 90 zile , dacă în C.I sau B.I. aveți altă adresă de

reședință.
-

Certificatul de inmatriculare a autovehiculului (Talonul auto ) detinut in proprietate sau folosintă ;
Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului : contract de leasing,act de donatie ,act de
mostenire , contract de comodat – autentificate notarial
Certificat de incadrare intr-o grupa de handicap , deținător autoturism proprietate personală( soț/soție/copii dar
cu aceiași adresă de reședință ) – atribuire directă după înregistrare acte.

La înregistrare , toate actele trebuie prezentate în format original + copii.
În parcările de reşedinţă locurile se licitează şi se va atribui câte un loc de parcare, ţinându-se cont de
următoarea ordine de prioritate
CATEG A - persoanele fizice proprietare ale apartamentului şi proprietare sau utilizatori cu contract
de leasing a unui autovehicul;
CATEG B - persoanele fizice domiciliate care au calitatea de utilizator al autovehiculului (contract de
comodat autentificat, contract de închiriere, împuternicire notariala);
CATEG C - persoanele juridice proprietare ale apartamentului, proprietar sau utilizator al unui
autovehicul (contract de comodat, contract de închiriere, împuternicire).
CATEG D - În urma parcurgerii categoriilor enumerate mai sus pot participa la licitaţie, pentru obținerea mai
multor locuri de parcare, persoanele fizice şi/sau juridice (locatari sau chiriaşi), la aceeaşi adresă de
domiciliu/reşedinţă cu condiția de a avea cereri depuse pentru fiecare vehicul.
• Dosarele depuse în anul 2020 la sediul nostru pentru licitație , doar imobilele menționate , sunt
valabile , dar în cazul în care ați schimbat vehicul sau număr telefon , aveți obligația să veniți
să actualizăm dosarul pentru a fi validat.
Pentru alte detalii vă rugăm apelați 0257 – 280.097 - birou contracte.

ORAR CU PUBLICUL - Calea Aurel Vlaicu bl.Z20/B,ap.34-parter
LUNI – JOI
08.00 - 16.00
VINERI 08.00 - 14.00

