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ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ 

privind valoarea estimată pentru   
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

DIRECȚIA URBANISM  

 
 

1. Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod 

poștal 900725, România 
Obiect consultare: inițierea unei proceduri  

 inițierea unei proceduri de achiziție pentru actualizare Plan Urbanistic 
General al municipiului Constanța 

 

Cod CPV 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2) 
 

2. Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează să 
actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța în vigoare, 

aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 
77/2011, H.C.L. nr. 81/2013 și H.C.L. nr. 327/18.12.2015. Având în vedere 
pregătirea achiziției privind actualizare Plan Urbanistic General al 

municipiului Constanța, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție 
publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de 

achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă 
Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează 
aspectele menționate la punctul 3 din prezentul anunț. 

 
3. Aspecte supuse consultării: 

Se solicita prezentarea unei oferte de preț privind procedura de achiziție pentru 
actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Constanța. Aspectele supuse 
consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare.  

 
4. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor 

interesate în cadrul procesului de consultare: 15.12.2017 
 

5. Termenul până la care se desfășoara procesul de consultare: 

15.12.2017 
 

6. Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul 
în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care 
răspund la invitația autorității contractante: 

 
Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email 

arhitectsef@primaria-constanta.ro și strategiiurbane@primaria-constanta.ro, o 
ofertă de preț privind procedura de achiziție pentru actualizare Plan Urbanistic 
General al municipiului Constanța (în format doc/docx). Autoritatea contractantă 

va invita operatorii economici la sediul acesteia din Constanța, bd. Tomis nr. 51, la 
o data care va fi stabilită de comun acord pentru a consulta Tema de proiectare 

pentru elaborarea documentației de actualizare a Planului Urbanistic 
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General, elaborată în baza contractului nr. 26594/19.02.2016 și documentele 
anexe actualului P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999. 

 
Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de 

sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform serviciilor de proiectare 
privind elaboarea și întocmirea respectiv actualizarea documentației de urbanism 
P.U.G. (Plan urbanistic general). 

 
 

 
 
 


