
Judeful Briila
Municipiul Briila

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA,
DE ADMINISTRARE $r GOSpODAnrnn LOCALA

ANUNT
In atentia persbanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare in parcarea de

resedinta Z8 - Curte interioara bl.Bl - Calea Calarasilor nr. 319

Avand in vedere lucrarile de reparatii care au dus la suplimentarea locurilor de parcare
de pe acest amplasament, va comunicam ca incepand cu data de 07.09.2021, ora 09,00,
locurile disponibile (culoare verde) pot fi rczewate numai prin accesarea Aplicatiei
informatice in vederea rezewarii si platii, online (https://parcaribraila.gisapp.ro,
parcaribraila.gisapp.ro, Primariabraila --+ SmartCity --- Rezervare Parcare Domiciliu Online)
sau la sediul S.U.P.A.G.L. Braila cu sprijinul reprezentantilor institutiei.

Pentru a putea dobindi dreptul de utilizare asupra unui loc intr-o parcare de
regedin{i solicitantul trebuie si indeplineascl urmltoarele condi{ii:

l.Sd aibd adresa de domiciliu in imediata apropriere a imobilului; In cazul in care
solicitantul se prezinta la sediul S.U.P.A.G.L. Braila va avea asupra sa documentul care
atesta domiciliu (dupd B.I. / C.I. sau copie xerox dupi actul de proprietate al imobilului), sau
dlpa caz, de viza asociatiei de proprietari in cazul in care nu are domiciliul stabil sau flotant
in locatia respectiva).

2.Sd fac[ dovada, dreptului de proprietate sau de folosinta asupra unui autovehicul
funclional a cdrui masd sd nu depdqeascf, 3,5 tone cu revizia tehnica de actualitate.

3.Sd facd dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achizilionare a
autovehiculului in sistem leasing, dacd nu sunt indeplinite condi{iile delapct.2.

4.Sd facd dovada, prin prezentarea unei adeverinle, ci persoana juridic[ care are
calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord ca solicitantul sI utilizeze vehiculul,
inclusiv sd parcheze la domiciliu.

5.In cazul in care vehiculul incredinlat este achizi{ionat in sistem leasing este necesar a
fi prezentat qi documentul care atestd calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei
juridice.

6.Condi{iile prezentate la punctele 3 qi 4 sunt obligatorii in situaliile in care
solicitantul, persoand fizicd / juridicd nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru
care se solicitd un loc de parcare.

In cazul persoanelor ale caror locuri de parcare au fost relocate ca urmare &

reconfigurarii amplasamentului, tichetele de parcare corespunzatoare noului amplasament vor
fi transmise titularilor rezewarii prin email comunicat; in situatia in care titularii rezervarilor
nu au comunicat adresa de email, acestia sunt rugati sa se prezinte incepand data de
07.09.2021 la sediul S.U.P.A.G.L. Braila din str.Marasesti nr.39, zilnic de luni pana joi in
intervalul orar 08,00-15,00 si vineri intre 08,00-12,00, pentru ridicarea noilor tichete de
parcare.

Prezentul anunt si schita parcarii vor fi afisate si pe site-ul S.U.P.A.G.L. Braila

$nuU.supag1-primariab ).
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