REGULAMENT
NOTĂ

Prezentul regulament se constituie ca normă specifică acestui gen de activitate, în conformitate cu
prevederile următoarelor legi şi acte normative:
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circul aţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Lege nr. 448/2006 privind protecţia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile ş i
instituţiil e publice;
- H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, cu
modificările ş i completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 95/2018 privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a
parcajelor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti;
- H.C.G.M.B. anual privind nivelul de impozitare/tarifare pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
- Decret - Lege nr. 11811990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, republicat;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de so luţionare a petiţiilor, cu modificările şi
compl etăril e ulterioare;
- Normativ pentru proiectarea ş i execuţia parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24 - 9711997;
CAPITOLUL 1 -

DISPOZIŢII

GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de atribuire si exploatare a locurilor de parcare din
parcările de reşedinţă ce se află în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administratia
Domeniului Public Sector 2, în condiţii de legalitate, eficacitate şi transparenţă.
Art.2. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii :
a) Parcaj de reşedinţă - spaţiu aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă colectiva şi care pot fi
atribuite spre folosinţă utilizatorilor persoane fizice care locuiesc în aceste imobile. Acestea pot fi
utilizate gratuit, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor;
b) Utilizator - persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in sectorul 2, care are incheiat un contract de
inchiriere pentru folosirea unui loc de parcare pe raza sectorului 2;
c) Organizarea parcajului de reşedinţă - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât
parcajul să poată fi pus la dispoziţia utilizatorului;
d) Utilizarea parcajului de reşedin/ă - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării
vehiculelor, astfel:
- gratuit pentru vehiculele special destinate transpo11ului persoanelor cu dizabilităţi;
- cu plată, pentru toti ceilalati utilizatori.
e) Exploatarea parcajului de reşedin/ă - activitatea de a pune parcajul la dispoziţia utilizatorilor în
vederea parcării vehiculelor şi de a obţine venituri la bugetul local;
t) Atribuirea locurilor de parcare - activitatea de repartizare directa a locurilor de parcare
soli citanţilor (fără l icitaţie publică);
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g) Taxa anuală de parcare - taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă conform
prevederilor H.C.G.M.B. anual privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul
Bucureşti ;

h) Adresa de domiciliu - adresa principala pe care persoana fizica o are trecuta in cartea de
identitate/buletin.
i) Adresa de resedinta - adresa la care persoana fizi că declară că are locuinţa secundară, alta decât cea
de domiciliu, conform documentelor solicitate la art.
CAPITOLUL 2 - MODALITATEA ŞI CONDIŢIILE DE ATRIBUIRE A LOCURILOR
LIBERE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ.

Art.3. (1) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă de pe raza sectorului 2 vor fi atribuite numai
după amenajarea, semnali zarea verticala şi ori zontal ă ş i numerotarea acestora de către administratorul
parcării de reşedinţă;
(2) Regula pentru atribuirea locurilor de parcare libere in parcările de reşedinţă constă în inchirierea
unui loc de parcare pentru fiecare apartament/imobil, la tariful de bază stabilit de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, anual, prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
la nivelul Municipiului Bucureşti ;
Art.4. Pentru a putea obţine un loc de parcare în parcările de reşedinţă de pe raza sectorului 2,
so licitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Sa aiba depusa la A.D.P. Sector 2 (on-line sau la registratura institutiei) o cerere pentru atribuirea
unui loc de parcare.
2. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatori lor de
autovehicule. Dovada se va putea face prin actele specifice (certificat de inmatriculare/contract de
comodat sau închiriere). Se vor atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele categoria Ml,
asa cum sunt definite in legislatia in vigoare privind definirea categoriilor de vehicule.
3. Se pot atribui locuri in parcajele de resedinta numai pentru autoturismele ai caror proprietari sau
utilizatori au domiciliul sau resedinta pe raza Sectorului 2, astfel cum rezultă din certificatelor de
inmatriculare prezentate.
4. Persoanele fizice care solicită un loc de parcare trebuie să aibă domiciliul sau resedinţa, dovedite cu
documente de identitate (CI/BI), în imobilul arondat respectivei parcări de reşedinţă, imobil al cărui
fronton trebuie să se regăsească în proximitatea l ocaţiei .
5. Să nu figureze cu debite restante la plata amenzilor, taxelor si impozitelor.
6. Sa nu mai detina un loc de parcare pe raza sectorului 2.
Art.5. (1) Atribuirea locurilor de parcare se efectuează în ordinea îmegistrări i cererilor individuale
depuse on-line sau la Registratura A.D.P. Sector 2.
(2) P ersoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare
dintre cele disponibile/disponibilizate într-o parcare de reşedinţă.
Art.6. (1) În cazul în care utilizatorii parcărilor de reşedinţă nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la
Art. 4 din prezentul regulament, precum şi în s ituaţi a în care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare
nu este ach itată in termen, aceşti a pierd dreptul de utilizare a respectivelor locuri de parcare. După
comunicarea notificarilor privind încetarea sau rezilierea contractelor de închiriere, locurile de parcare
devenite libere vor putea fi închiriate în ordinea solicitărilor aflate în evidenţa A.D.P. Sector 2.
(2) Persoanele fi zice carora le-a incetat dreptul de utilizare sau le-au fost reziliate contractele de
inchiriere a unui loc de parcare au dreptul să depuna cereri noi pentru atribuirea altor locuri de parcare,
dacă îndeplinesc condiţii le generale de atribuire prevăzute în prezentul regulament.
CAPITOLUL 3 - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE.
Identificarea locurilor de parcare libere, depunerea cererilor si atribuirea locurilor libere.
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Art.7. (1) Trimestrial, Biroul Parcări din cadrul A.D.P. Sector 2 va verifica si actualiza lista locurilor

de parcare libere si care pot fi atribuite. Aceasta lista va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la
avizierul institutiei si prin publicare pe site-ul instituţiei .
(2) Cererile pentru atribuirea locurilor de parcare pot fi depuse:
a) on-line pe site-ul A.D.P. Sector 2 completand campurile obligatorii;
b) personal de catre solicitanti sau imputerniciti ai acestora, completand un formular care se va depune
la registratura institutiei. Formularul va putea fi descarcat de pe site sau se va solicita de la
registratura.
(3) Onorarea cererilor se realizează cu respectarea ordinii numarului de înregistrare a cererilor
individuale iar după atribuire, dreptul de utilizare exclusivă a locului din parcarea de reşedinţă se
cons ideră acordat pentru 24 de ore din 24, pentru întreg anul calendaristic pentru care a fost
încheiat/prelungit Contractul de Închiriere.
(4) Cererile neonorate vor rămâne încadrate în categoria "cereri în aşteptare" până la soluţionarea lor
prin intrarea în funcţiune a noi capacitaţi sau disponibilizarea unora existente, urmand ca în cazul in
care se elibereaza un loc de parcare sa fie atribuit in ordine cronologica.
(5) In cazul in care numarul solicitantilor este mai mic decat numarul locurilor de parcare,
repartizarea locurilor ramase libere se va face catre locatarii imobilelor din apropiere care nu au primit
locuri in parcarea aferenta acestora. In situatia in care raman locuri de parcare libere, acestea se vor
putea atribui locatarilor din imobilele arondate care mai detin un loc, in limita locurilor disponibile in
ordinea cronologica. Aceste contracte vor fi incheiate sub conditia rezolutorie si anume aparitia unei
cereri noi depusa de catre un solicitant care nu beneficiaza de un loc de parcare in zona.
(6) Persoanele care au depus cereri pentru atribuirea unui loc de parcare de resedinta vor fi instiintate
prin intermediul e-mailului sau telefonic sa se prezinte la sediul A.D.P. Sector 2 in vederea verificarii
conditiilor si semnarea contractului.
(7) La momentul atribuirii locului de parcare, solicitantul care se prezinta la sediul A.D.P. Sector 2,
Biroul Parcări, va prezenta în original şi în copie următoarele documente:
a) Adeverinta emisa de Asociaţia de Proprietari care va confirma domicilierea efectiva;
b) Cartea de identitate/Buletinul solicitantului sau a persoanei pe care o reprezintă (insoţite în acest
ultim caz de împuternicire notarială/delegatie avocatiala);
c) Certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru care se solicită Jocul de parcare (cu inspecţie
tehnică periodică valabilă).

d) Asigurarea obligatorie pentru autoturism (RCA)

valabilă;

e) Contractul de comodat sau de închiriere (dacă este cazul);
f) Certificatul de încadrare in grad de handicap sau card - legitimatie emis de autorităţile competente,
dacă acestea au înscrisa perioada de valabilitate a ce11ificatului de încadrare în grad de handicat (dacă
este cazul).
(8) Persoanele instiintate care se vor prezenta la sediul A.D.P. Sector 2 si nu vor indeplini conditiile de
eligibilitate enumerate mai sus vor pierde dreptul de a obtine un loc de parcare., cererile acestor
persoane urmand a fi anulate.
(9) Dupa incheierea contractului de inchiriere, titularului sau reprezentantului acestuia i se va elibera
de catre ADP Sector 2 un exemplar al contractului si un stiker care va cantine urmatoarele date: codul
parcarii de resedinta, numarul Jocului de parcare inchiriat si numarul de inmatriculare al
autoturismului.
Art. 8. (1) Contractul de inchiriere se incheie pe o perioadă de maximum un an de zile, până la data
de 31 decembrie, cu posibilitatea prelungirii cu aceeaşi perioadă dacă niciuna din părţi nu a solicit
incetarea contractului.
(2) Titularii locurilor de parcare au obligatia achitarii taxei de parcare in doua transe anuale. Prima
transa se va achita pana la data de 31 martie iar cea de a doua pana la data de 30 septembrie.
In cazul in care titulari i contractelor nu vor achita cele doua transe la termenele stabilite, respectiv
prima tranşă, reprezentând jumătate din taxa anual ă stabilită de autoritatea publică competentă, până la
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data de 31 martie, sau cea de a doua tranşă până la data de 30 septembrie, în ambele cazuri, contractele
de inchiriere vor înceta de drept, fara a fi necesara vreo notificare prealabi lă, urmînd ca locurile să fie
repa11izate în ordinea solicităril or aflate în evidenţa A.D.P. Sector 2.
(3) Contractele de inchiriere sunt valabile numai pentru autovehiculele cu numerele de înmatri culare
pentru care au fost eliberate. In cazul in care titularul contractului isi schimba autovehiculul, acesta are
obli gatia ca in termen de 30 zile sa solicite actualizarea contractului de închiriere cu datele noului
autovehicul.
(4) Contractul va fi reziliat unilateral sau nu se va mai prelungi daca utilizatorul nu va mai îndeplini
una sau mai multe din conditiile necesare atribuirii unui loc de parcare. In aceste conditii locul de
parcare va deveni liber si va fi atribuit altui solicitant.
(5) Locurile de parcare aflate in litigiu vor putea fi închiriate pe perioada cat dureaza litigiul. In functie
de solutia finala a instantei de judecata, contractul va înceta sau va fi prelungit.
CAPITOLUL 4 - OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LOCURILOR DE PARCARE
Art. 9. Utilizatorii locurilor de parcare de resedinta au urmatoarele obligatii:

a) sa detina inspectia tehnica periodica a autovehiculului;
b) sa detina asigurarea RCA a autotvehiculului valabila;
b) sa asigure curatenia inclusiv deszapezirea locului de parcare atribuit;
c) sa nu intreprinda nicio actiune cu scopul de a obtine venituri de la alti utilizatori, ca urmare
a fo losirii locului de parcare atribuit;
d) sa nu transmita, cedeze sau subînchirieze locul de parcare catre alte persoane. In cazul in care
titularul locului de parcare instraineaza imobilul in baza caruia a obtinut locul de parcare, contractul va
înceta de drept într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vanzare al imobilului.
e) sa respecte semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor;
f) sa nu ridice nici un fel de constructie, sa nu monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de
parcare sau sa amplaseze orice tip de indicatoare, placute, marcaje sau înscrisuri pe locul sau in jurul
locului de parcare care sa indice sau sa sugereze rezervarea locului;
g) sa elibereze locul de parcare in cazul efectuarii unor lucrari edi litare care impun ocuparea temporara
a acestuia sau in cazul in care, terenul pe care este situat locul de parcare va dobandi o alta destinatie;
h) sa nu execute lucrari de reparatii sau intretineri auto pe locul de parcare, inclusiv spalarea/curatarea
autovehiculului;
i) sa parcheze pe locul de parcare numai autoturismul al carui numar de înmatriculare corespunde cu
cel trecut in contractul de inchiriere.
j) sa afiseze la loc vizibil stikerul eliberat de catre A.D. P. Sector 2, care contine infonnatiile
mentionate la Art. 7 pct. (9).
k) sa achite la timp taxa pentru utilizarea locului de parcare.
Art.10. Nerespectarea obligatiilor specificate la Art. 9 lit. a, b, c, d, e f si g, atrage după sine rezilierea
contractului de inchiriere.
CAPITOLUL 5-TAXA DE PARCARE
Art.11. Taxa de parcare se va în termenele stabilite prin prezentul Regulament, de catre utilizatorii

locurilor de parcare din parcarile de resedinta si reprezinta taxa pentru utilizarea domeniului public,
stabilita annual de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Art.12. Taxa de parcare va fi achitata anual in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie,
inclusiv. Nerespectarea acestor termene, duce la încetarea contractului de închiriere, urmand ca locul
de parcare devenit vacant sa fie atribuit altei persoane.
Art.13. Persoanele cu handicap locomotor sunt scutite de la plata taxei anuale pentru locul din
parcarea de reşedinţă dar au obligaţia de a respecta în acelaşi mod ca toţi ce ilalţi utilizatori criteriile de
eligibilitate şi condiţionările expuse în prezentul Regulament.
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Art. 14. In cazul incetarii contractului de închiriere înainte de termen (31 decembrie) diferenta de taxa
va fi recuperata de catre utilizatori de la Directia Venituri Buget Local Sector 2, conform procedurilor
fiscale in vigoare. In acest sens, A.D.P. Sector 2 va informa D.V.B.L. cu privi re la data incetarii
contractului.
CAPITOLUL 6 - DERULAREA CONTRACTULUI
Art.15. Contractul se va incheia pe o perioada de I an de zile. Contractele de închiriere se reînnoiesc
după ajungerea la termen, dacă niciuna din părţi nu a solicitat încetarea contractului. Neplata cel puţin
a primei tranşe din taxa anua lă, până la data de 31 martie, duce la încetarea de drept a contractului.
Angajatii din cadrul Biroului Parcari au dreptul de a efectua controale de rutina pentru verificarea
îndeplinirii conditiilor prevazute in Art. 4 din prezentul Regulament.
Art.16. În cazul persoanelor la care apar sau se constată existenţa unor neconformităţi (nu apar cu rol
fi scal în calitate de deţinători de autoturism sau apartament, nu mai locuiesc efectiv la adresa arondată
parcării de reşedinţă, marca şi numărul autoturismului nu mai corespund datelor din contract, etc .. ), ca
urmare a sesizăril or cetăţenilor sau a verificărilo r de rutină, se vor întocmi şi expedia prin poştă catre
utilizatorul locului de parcare, notificări cu confirmare de primire prezentandu-se problema
identificata, solicitând utilizatorilor în cauză să transmita pe e-mail documentele solicitate in notificare
sau sa se prezinte la sediul A.D.P. Sector 2 din Şos. Electronicii nr. 44 pentru completarea actelor si
remedierea neconcordanţelor identificate.
În situaţia în care persoana se prezintă şi neconformitatea este clarificată prin documentele puse la
dispoziţie, contractul de închiriere isi va urma cursul uzual.
Persoana notificată care deşi a primit comunicarea nu se prezintă în termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la data comunicarii sau care prin documentele prezentate nu poate elimina sau
justifica neconcordanţele/necorel ările sesizate, va pierde dreptul de util izator al locului de parcare de
reşedinţă iar contractul de închiriere va fi reziliat unilateral.
Pentru cazurile în care notificăril e transmise prin poştă în regim recomandat se returneaza la A.D.P.
Sector 2, cu motivarea ca acestea nu au fost ridicate de catre destinatar, se va considera comunicarea
realizata si că persoana în cauză a fost înştiinţată în mod legal.
Art.17. Pentru clarificarea incertitudinii legate de locuirea efectivă într-un imobil de la o anumita
adresa, se va solicita în scris asociaţiei de proprietari/locatari sa confirme aceste date care trebui e sa se
afle în concordanţă cu datele înscrise în Ca11ea de Imobil a blocului. În cazurile în care Asociaţia de
Proprietari/Locatari va confirma ca persoana pentru care se solicita informatii, nu locuieste efectiv în
imobil se va proceda la rezilierea unilaterală a contractului de închiriere şi se va opera în baza de date
pentru închiderea rolului fiscal referitor la locul de parcare.
Art.18. În situaţiile în care pe parcursul derulării contractului, A.D.P. Sector 2 este înştiinţat sau ia la
cunoştinţă prin activităţile specifice a salariaţilor Biroului Parcări despre faptul că un utilizator nu mai
îndeplineşte criteriile şi condiţiile de eligibilitate, se va aplica întreaga procedură de notificare expusă
in Art.14.
Aceeasi procedura de solutionare si comunicare se va aplica si persoanelor care beneficiază de
prevederile Legii nr. 448/2006.
CAPITOLUL 7. PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE PREVEDERILE LEGII 448/2006
Art.19. (1) Persoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la atribuirea unui loc dintre cele
disponibile/disponibilizate într-o parcare de reşed inţă. Pentru obtinerea locului de parcare vor prezenta
si depune copia cardului-legitimaţie emis de catre DGASPCS2 pentru locurile gratuite de parcare.
(2) Criteriile de eligibilitate şi condiţionăril e de ordin administrativ sunt obligatorii pentru toate
persoanele fizice, inclusiv cele care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006, neîndeplinirea lor
simultană şi cumulativă inducând neeligibilitatea solicitantului sau neprelungirea contractului de
închiriere.
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(3) În cazul persoanelor cu handicap locomotor fără drept de însoţitor documentele referitoare la
autoturismul pentru care se so licită locul de închiriere trebuie să ateste faptul că vehiculul este
proprietatea persoanei cu handicap sau ii utilizeaza in baza documentelor prevazute in prezentul
regulament ş i că este modificat constructiv pentru a fi utilizat de către persoane cu dizabi l ităţi fizice.
(4) Cererile persoanelor cu handicap locomotor fără drept de însoţitor, care solicită locuri de parcare
pentru automobile nemodificate funcţional în scopul utili zării lor de către persoane cu di zabilităţi
fizice, nu vor putea fi onorate în regim de prioritate.
(5) În cazul persoanelor cu handicap locomotor accentuat care beneficiază de dreptul la însoţitor,
cererea va fi înso ţită de documentele aferente ale persoanei de însoţire şi ale autoturi smului utilizat
pentru deservirea contribuabilului cu dizabilităţi fi zice.
(6) Calitatea de persoană cu handicap acordată pentru alte probleme medicale decât cele legate de
di zabilităţi locomotorii nu conferă solicitantului prioritate în atribuirea uti lizării unui Joc într-o parcare
de reşedinţă.
(7) Persoanele deţinătoare de Certificate de Încadrare în Grad de Handicap care au menţionată în
document obli gaţi a revizuirii semestriale/anuale (revalidarea/invalidarea lor de către comisia medicală
de specialitate) au obligaţi a de a prezenta anual aceste documente la Biroul Parcări pentru
reconfirmarea dreptului de utilizare în regim de prioritate a Jocului de parcare.
CAPITOLUL 8. RENUNTAREA LA LOCUL DE PARCARE
Art.20.

Renunţarea

înregistrată

la locul de parcare inainte de termen se va putea face în baza unei ceren
la ADP Sector 2 sau transmisa online la care se va ataşa o copie de pe C.l./B.I.

CAPITOLUL 9. SITUATU EXCEPTIONALE DE MODIFICARE A CONTRACTULUI PRIN
INLOCUIREA UTILIZA TORULUI LOCULUI DE PARCARE
Art.21. În caz de divorţ
Contractul poate fi preluat de catre fostul soţ (modificand datele titularului) care va trebui sa
îndeplineasca aceleasi condiţii din prezentul regulament, în baza actului doveditor al partajului (daca e
cazul) şi al divorţului ce vor fi depuse în vederea actualizării contractului, cel târziu la data expirării
termenului de un an (la data de 31 decembrie). Nedepunerea documetelor până la data prevăzută, duce
!şa incetarea de drept a contractului.
Art.22. Schimbul de loc
Schimbul de loc poate fi realizat numai cu acordul expres al A.D.P. Sector 2:
1. la solicitarea scri să a titularilor Jocurilor de parcare, la care sunt anexate contractele în original in
vederea preschimbarii.
2. schimbul de loc mai poate fi realizat cu un alt loc disponibil din aceeasi parcare. Schimbul de loc
poate fi realizat doar în cadrul aceluiaşi parcaj sau în parcaje adiacente, arondate adresei de domiciliu.
Ordinea soluţionării cererilor pentru schimbarea locurilor de parcare se va realiza în funcţie de
vechimea înregistrarii cererii.
Art.23. In cazul decesului titularului contractului ele închiriere
1. In cazul decesului utilizatorului locului de parcare, contractual de închiriere continua de drept,
în beneficiul succesorilor ce locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu, până la expirarea termenului de l
an, respectiv la data de 31 decembrie a anului, dată până la care aceştia se vor prezenta pentru
reactualizarea datelor şi a face dovada îndeplinirii şi a celorlalte condiţii prevăzute în prezentul
Regulament.
2. In s ituaţia în care, de la data decesului şi până la data expirării contractului sunt mai putin de
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90 de zile, contractul de închiriere se prelungeşte de drept până la data de 31 martie a anului unnător,
data până la care succesorii vor îndeplini forma lităţi le prevăzute şi pct. 1 şi vor face si dovada achitării
taxei de utilizare, cel putin a primei transe, pentru reînnoirea contractului până la data de 31
decembrie.
3. Documentele ce vor fi transmise de Succesori, în termenul prevăzut la pct. 1, prin intermediul
postei electronice sau la registratura Administratiei Domeniului Public Sector 2 urmatoarele
documente, pentru a putea prelungi valabilitatea contractului de închiriere, de la data exp irării acestuia
(31 decembrie) :
- certificatul de deces al persoanei decedate;
- certificatul care atest~ dreptul de mostenitor (sau declaratia notariala de acceptare a succesiunii);
- adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa ca Jocuieste efectiv la adresa;
- copie C.I./Buletin;
- copie Certificat de Inmatriculare auto cu I.T.P. valabil;
- copie Asigurare auto valabila;
- copie certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul);
- contract de leasing/comodat auto (daca este cazul).
4. Daca din documentele transmise/prezentate nu rezulta ca persoana care solicita preluarea Jocului
de parcare în calitate de succesor are domiciliul la adresa defunctului si nu indeplineste toate celelalte
conditii stipulate in prezentul regulament , contractul de închiriere nu va mai fi reinnoit, încetând de
drept la data expirării acestuia (31 decembrie) iar locul de parcare va fi redistribuit.

CAPITOLUL 9. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 24. Prezentul Regulament, inlocuieste Regulamentul anterior si va intra in vigoare de la data
publicarii acestuia in Monitorul Oficial.
Art. 25. Dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament, prevederile acestuia se vor aplica tuturor
contractelor de inchiriere a locurilor de parcare ce urmeaza a fi incheiate sau care se reînnoiesc.
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