
ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN 

VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN 
PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI , PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE 

DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA”. 
 

SERVICII EXCEPTATE  
 
Tip contract: PRESTARE SERVICII 

 
 
Denumirea achiziție: servicii juridice 

Cod CPV 791000000- 5 - Servicii juridice 
 
 

 
 
Descrierea contractului: achiziţionarea de servicii juridice pentru acordarea 
asistentei si reprezentarii juridice a autoritatii contractante, cu respectarea 
prevederilor din Caietul de sarcini publicat pe site-ul Primariei: www.primaria-

constanta-ro.  
“MUNICIPIUL CONSTANŢA, CU SEDIUL ÎN B-DUL. TOMIS NR. 51, tel. 

488175, fax: 488924, organizează în data de  24.04.2017  ORA 11:00,  
procedura simplificată proprie privind atribuirea acordului cadru, pe o 
perioada de patru ani, având ca obiect: ,,SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI 

REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR 
MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI , 

PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN 
FATA INSTANTELOR DE JUDECATA”. 
 

Valoarea estimată totala:  2.400.000 lei fara T.V. A 

 
Valoare estimata: 150 000 lei fara TVA/an Lot 1; Valoare estimata a 

acordului cadru este de 600 000 lei fara TVA/lot/4ani - Legea nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989; Legea 18/1991 privind fondul funciar; actiuni in 
revendicare; mediere/conciliere.  

          Valoare estimata: 150 000 lei fara TVA/an Lot 2; Valoare estimata a acordului 

cadru este de 600 000 lei fara TVA/lot/4ani - actiuni in constatare, accesiune, iesire 

din indiviziune, superficie, partaj judiciar, uzucapiune, obligatia de a face, actiune in 

raspundere delictuala /pretentii, actiune in regres , actiune in raspundere contractuala , 

asigurare dovezi; mediere/conciliere; 

Valoare estimata: 150 000 lei fara TVA/an Lot 3; Valoare estimata a 
acordului cadru este de 600 000 lei fara TVA/lot/4ani  -  anulare/suspendare 
act administrativ, contestatie act administrativ, obligare emitere act administrativ, 

exceptie nelegalitate act administrativ, comunicare informatii interes public Legea 
nr.544/2001, ordonanta presedintiala, alte cereri: revocare donatie, rezolutiune 

contract vanzare cumparare, evacuare, hotarare care sa tina loc de act autentic, 
refuz solutionare cerere, sechestru judiciar; mediere/conciliere, actiuni in drept 
penal; 

         Valoare estimata: 150 000 lei fara TVA/an Lot 4; Valoare estimata a acordului 

cadru este de 600 000 lei fara TVA/lot/4ani  - aplicare amenda civila, aplicare 

penalitati, daune interese, daune cominatorii, sanctiune pentru neexecutare hotarare, 

drepturi banesti, contestatie executare, intoarcere executare silita, suspendare provizorie, 
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plangeri contraventionale, obligatia de a face Legea nr. 50/1991, dreptul muncii, 

mediere/conciliere; actiuni  FIN.CO.GE.RO; 
 
Condiții contract: Conform proiectului de contract publicat pe site-ul Primăriei: 
www.primaria-constanta-ro. 
  
 
Condiții participare:  Conform prevederilor  din fișa de date publicată pe site-ul 
Primăriei: www.primaria-constanta-ro. 
 
Informatii suplimentare:  
Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, vor fi atașate anunțului și  pe 
site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri 
achiziții publice și finanțări neramburasbile. Oferta va fi transmisă până la data de 
24.04.2017 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul 
Tomis, nr.51,  în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact d-na Guzgă 
Cristina, tel: 0241488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
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