Dacă îndepliniţi CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE, v-aţi însuşit termenii si condiţiile, prevederile
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia, aţi verificat LOCUL
DE PARCARE VACANT în hartă, se scanează documentele nesesare pentru a fi încărcate conform rubricii
DOCUMENTE NECESARE

!!!! LA RUBRICILE UNDE AVETI DE INCARCAT MAI MULTE PAGINI/DOCUMENTE GENERATI
FISIER IN FORMAT PDF MULTIPAGES (PAGINI MULTIPLE) !!!

Astfel, se poate demara procedura de participare la licitaţia publică electronică, astfel:

CREARE CONT

Se completează cu datele de identificare ale solicitantului (aceleaşi date înscrise în cerere) cu atenţie la
selectare TIP PERSOANĂ: fizică, juridică sau comodat (persoană cu certificat de încadrare în grad de
handicap).

Se confirmă prin “Trimitere cod sms”
Se introduce codul de confirmare primit prin sms pentru a avea un acces în condiţii de siguranţă

INTRODUCERE NUMĂR ÎNMATRICULARE AUTOTURISM

Cu validare “+ Adaugă autoturism”

EX. FORMAT IL-11-XXX

ÎNCĂRCARE DOCUMENTE PE FIECARE RUBRICĂ
Platforma electronică permite încarcarea unui singur fisier pe rubrică.
Dacă încărcaţi documentele în format fotografie (jpg, jpeg, png), la fiecare rubrică se reţine doar ultima
fotografie încărcată.
Dacă un fisier încărcat necesită a fi înlocuit e suficient să încarcaţi un nou fişier, iar cel anterior se elimină
automat.

RUBRICA ÎNCĂRCATĂ ÎŞI SCHIMBĂ FONDUL DIN ROŞU ÎN PORTOCALIU

DOCUMENTELE INTRĂ ÎN PROCES DE VERIFICARE
ÎN TERMEN MAXIM DE 48 DE ORE (2 ZILE LUCRĂTOARE)
- PENTRU A VERIFICA STATUSUL DOCUMENTELOR SE ALEGE PASUL DE AUTENTIFICARE,
CONTUL MEU, DOCUMENTE

- DACA DOCUMENTELE SUNT CONFORME, VOR FI VALIDATE ŞI FONDUL SE VA MODIFICA
DIN CULOAREA PORTOCALIU ÎN VERDE

- RUBRICILE CARE NU ÎŞI SCHIMBĂ COLOAREA NU SUNT CONFORME ŞI URMĂRIŢI
MESAJELE ÎNSCRISE ÎN PLATFORMĂ - mesaje regăsite în partea de jos a paginii (rulând cursorul)

DUPĂ VALIDAREA COMPLETĂ A DOCUMENTELOR,
TOATE RUBRICILE VOR FI PE FOND VERDE ŞI SE VA PRIMI ŞI MESAJ DE CONFIRMARE
VALIDARE DOCUMENTE

SE ALEGE PARCAREA SI LOCUL VACANT URMĂRIT

SE DESCHIDE LICITAŢIA PUBLICĂ ELECTRONICĂ

CU VALIDARE “LICITEAZĂ (120 ron/an)” → “OK”
Finalizarea deschiderii licitaţiei fiind confirmată de mesajul “Aţi aplicat la licitaţie cu succes”.

Licitaţia se desfăşoară pe parcursul a 7 zile calendaristice, perioadă în care pot licita şi alţi solicitanţi,
licitând cu pas de 10 ron, licitaţia închizându-se în a 7-a zi, la ora 24.00 (cu o marjă de întarziere de 3
secunde - timp de transmitere şi actualizare a ultimilor informaţii).

Platforma electronică afisează fiecare solicitant cu număr de înmatriculare şi suma licitată.

La închiderea licitaţiei fiecare participant primeşte un sms cu rezultatul final.
Conform Regulamentului privind Administrarea parcărilor de reşedinţă în Municipiul Slobozia,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 61/29.03.2018 privind modificarea şi înlocuirea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 255/19.12.2017, art. nr. 75 “Câștigătorul licitației va fi
informat cu privire la câștigarea licitației și va primi invitația de a se prezenta la sediul primăriei pentru
semnarea contractului și achitarea chiriei și ridicarea contractului în termen de cel mult 30 de zile de la
adjudecare.”

După închiderea licitaţiei se aşteaptă 48 de ore (2 zile lucrătoare) pentru a fi depuse eventuale
contestaţii.
Participantul care este declarat câştigător urmează procedura finalizării contractului.
Participantul care nu este declarat câştigător poate participa la o altă licitaţie electronică,
pentru un alt loc vacant cu reluarea procedurii totale de la reîncărcare documentaţie - creare dosar electronic
nou.
La încheierea termenului de depunere a contestaţiilor:
- în caz de contestaţii se blochează licitaţia până la răspunsul Comisiei de contestaţii;
- în cazul în care nu sunt înregistrate contestaţii se va proceda la întocmirea contractului, semnarea
acestuia de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Slobozia şi contactarea titularului de contract pentru
a fi invitat la sediul Primăriei pentru validarea prin samnătura a contractului.
Contractul este valabil din momentul acceptării şi semnării de către titular, următorul pas fiind înscrierea la
plată şi achitarea acestuia, conform prevederilor regulamentului, art. 71 ”Dacă în termen de 30 de zile de la
data atribuirii nu se face confirmarea plății locul de parcare solicitat devine disponibil pentru alți
solicitanți.”

