
                                                                                                                 

                                         SOLICITARE   CONSULTARE  PIATA 

 

 

Proiect: „Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona B-dul I. C. Bratianu" 

 

Obiect consultare: Elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investitii 

„Imbunatatirea mobilitatii în municipiul Constanta, zona B-dul I. C. Bratianu" 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.primaria-constanța.ro 

 

Descriere consultare: Oferta de pret in vederea determinarii valorii estimate a serviciului de elaborare 

studiu de teren (studiu geotehnic) aferent obiectivului de investitii „Imbunatatirea mobilitatii în 

municipiul Constanta, zona B-dul I. C. Bratianu". 

  

Descrierea proiectului: proiectul urmareste reabilitarea si sistematizarea bulevardului I.C. Bratianu 

prin reamenajarea tramei stradale, crearea căilor de rulare dedicate mijloacelor de transport  în comun 

şi a pistelor pentru biciclete, reorganizarea facilitatilor de stocare auto, statii pentru transportul in 

comun, imbunatatirea facilitatilor pentru pietoni (trotuare, culoare de traversare inclusiv pentru 

persoane cu dizabilitati), realizarea de marcaje si indicatoare.  

 

Date referitoare la amplasament:  

-   lungime totală     =       5.443 m; 

-   suprafata totală   =   108.389 mp (ampriza drumului);  

-   intersectii majore =  1. B-dul Al. Lapusneanu; 2. Strada Theodor Burada; 

                                    3. Strazile Dezrobirii/Cumpenei; 4. B-dul Aurel Vlaicu. 

Starea obiectivului:   necesita reabilitare si sistematizare.  

Funcţiunea obiectivului:  strada de categoria I.  

Persoanele interesate pot efectua vizite in teren la adresa mai sus mentionata. 

 

Data limita transmitere propuneri:  

Data limita consultare: 

 

Aspecte supuse consultarii: Oferta de pret in vederea determinarii valorii estimate a serviciului. Oferta 

se va prezenta detaliat precizându-se numărul de foraje necesare si pretul unitar pe fiecare foraj, 

inclusiv avizarea studiului la exigenta Af de catre un verificator atestat, conform legislatiei in vigoare.  

 

Modalitate de desfasurare: consultarea se va desfasura doar in sistem electronic, orice 

persoană/organizatie interesata având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinarii 

valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: valentina.muresan@primaria-constanta.ro. 

Informatiile cu privire la rezultatul consultarii vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro si www.primaria-

constanta.ro. 

 

 


