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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 
SERVICIUL  AMENAJARI  URBANE 
NR. 95176/24.05.2021 

 Aprob, 
     Primar 

 Vergil CHIȚAC 

ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI 

privind determinarea valorii estimate pentru 

“Lucrări de reparații mobilier urban”  

Obiect consultare: determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații 
mobilier urban” 

Cod CPV:  

45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie 
45442100 – lucrări de vopsire    

45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare 

Descriere: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 
“Lucrări de reparații mobilier urban”. 

Achiziţia lucrărilor se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al 

oraşului, pentru menţinerea imaginii Constanței, de municipiu curat si îngrijit, oraş 
turistic, port la Marea Neagră. 

Beneficiul anticipat pe termen scurt îl constituie exploatarea în condiții de 
siguranță a mobilierului urban amplasat în municipiul Constanța. 

Beneficiul anticipat pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de 
durată, care să faciliteze reducerea cheltuielilor datorată lucrărilor de întreținere 
corespunzătoare, fără a afecta siguranța în exploatare. 

Beneficiile așteptate vizează și efectul pozitiv asupra utilizatorilor, siguranța 
și sănătatea populației, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat, 

concluzionând cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor și a turiștilor. 
Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1. 

Data afișării anunțului: 26.05.2021  

Data limită transmitere propuneri: 11.06.2021 

Data limită consultare: 14.06.2021 

Modalitate desfășurare: 

Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de 
operațiune /lucrare prevăzută în Anexa 1. Propunerea financiară va fi structurată 
astfel: 
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DENUMIRE 
LUCRARE/OPERATIUNE 

 UM  PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ 

 
Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la 

adresa de e-mail:   

- cristina.grosu@primaria-constanta.ro 
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175. 
Persoană de contact: Cristina Grosu.   
 
 

Director Executiv, 
Raluca GEORGESCU 

    
 

Director Executiv Adjunct, 
         Horia CONSTANTINESCU 

 

 
 

 
Șef serviciu, 

Serviciul Amenajări Urbane 

Cristina ITOAFĂ 
 

 
 

Inspector, 

Serviciul Amenajări Urbane 
Cristina GROSU 
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