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 CĂTRE                

                      

OPERATORII ECONOMICI  

INTERESAŢI  

 

 

Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la documentaţia 

de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: ”Serviciilor de consultanţă 

şi informare juridică, asistenta si reprezentare juridica în legatura cu organizarea, 

functionarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in 

municipiul Constanta” vă comunicăm următoarele: 

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  

 

 Intrebare : 

’’ Buna ziua! 

Fata de descrierea efectuata in caietul de sarcini, pct. 2.3 Descrierea serviciilor, pagina 3, 

paragraful 11, 

- Servicii de asistenta si reprezentare juridica a municipiului Constanta in legatura cu dosarele 

aflate in prezent sau care se vor afla pe rolul instantelor judecatoresti in legatura cu 

organizarea, functionarea , restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in 

municipiul Constanta 

 Se desprinde concluzia ca serviciile ce vor fi asigurate de avocatul care va fi selectat  vizeaza 

inclusiv asistenta si reprezentarea in dosarele aflate in prezent pe rolul instantelor 

judecatoresti.  

Va rugam sa prezentati o lista a litigiilor aflate in prezent pe rolul instantelor de judecata in 

care avocatul care urmeaza sa fie selectat va asigura reprezentarea juridica din care sa 

reiasa: nr. dosarului, partile, stadiul procesual, instanta, solutia in fond(daca este), urmatorul 

termen. 

Multumim anticipat!’’ 

 

Răspuns : 

 

Prin prezenta, va comunicam ca in prezent se afla pe rolul instantelor judecatoresti 

urmatoarele  dosare : 

       (1)  dosarul nr. 98/36/2016 , aflat inițial pe rolul Curții de Apel Constanța și declinat 

către Curtea de Apel București, având ca obiect acțiunea în anularea Deciziei nr. 

2424/26.11.2015 emise de Președintele ANRE prin care a fost majorat prețul de vânzare a 

energiei termice produce de CET Palas, rezultand un potential prejudiciu  pentru bugetul local 



de peste 6 milioane lei;in dosarul nr. 98/36/2016 s-a pronuntat hotararea nr.318/06.02.2017, 

prin care actiunea Municipiului Constanta a fost respinsa si s-a formulat recurs impotriva 

acesteia, urmand ca in perioada urmatoare sa se comunice intampinarea  si sa se stabileasca 

termen de judecata. 

    (2) dosarul nr. 6281/118/2016* aflat pe rolul Tribunalului Constanța, privind acțiunea în 

revendicare a rețelelor de transport primar al energiei termice de pe raza Municipiului 

Constanța, aflate în prezent în posesia societății Electrocentrale Constanța SA; în acest dosar 

se va relua judecata cauzei,fiind stabilit termen de judecata in data de 27.09.2017. 

    (3) dosarul nr. 5305/2/2015, avand drept obiect anularea ordinelor de ministru privind 

aprobarea bugetului Electrocentrale Titan SA (Electrocentrale Grup SA), suspendat, ce 

urmeaza a se repune pe rol ca urmare a pronuntarii hotararii judecatoresti in dosarul nr. 

11435/3/2015 

    (4) dosarul nr. 5636/3/2017 –Anularea HAGEA nr. 11/2015 si HAGEA nr. 28/2015- 

anularea fuziunii Electrocentrale Titan-Electrocentrale Grup, cu termen de judecata in data de 

10.10.2017 

     (5) dosarul nr. 378/2/2017, avand drept obiect anularea in parte a Hotararii Guvernului 

nr. 624/2016 privind aprobarea bugetului Electrocentrale Constanta SA, suspendata anterior, 

ce urmeaza a se repune pe rol ca urmare a pronuntarii hotararii in dosarul nr. 11435/3/2015.  
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