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Achiziția prin licitație publică a serviciului de evaluare bunuri imobile proprietate privată a 
municipiului Constanța (lot 1), precum și a serviciului de evaluare bunuri imobile prin se 

va stabili cuantumul minim al chiriei pentru bunurile imobile aparținând domeniului public 

al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de învăţământ preuniversitar 
de stat (lot 2): 

 

Informații generale 

privind autoritatea 
contractantă 

Municipiul Constanța, cod fiscal:4785631 

Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, 
cod poștal:900725 
Telefon: 0241488151 

Informații generale 
privind obiectul de 

consultare piață 

Achiziția prin licitație publică a serviciului de evaluare bunuri imobile 
proprietate privată a municipiului Constanța (lot 1), precum și a 

serviciului de evaluare bunuri imobile aparținând domeniului public 
al municipiului Constanța, aflate în administrarea unităților de 

învățământ preuniversitar de stat (lot 2). 

 

 
Descriere 
consultare 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze prin 

licitație publică: 
 -un serviciu de evaluare bunuri imobile proprietate privată a 
municipiului Constanța prin care să se stabilească prețul de vânzare 

al acestora prin rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori 
autorizați ANEVAR, în conformitate cu metodologia de vânzare 

aprobată prin HCL nr.261/2017; rapoarte de evaluare care vor stabili 
eventuale diferențe de preț rezultate ca urmare a modificării 
reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce au aparținut 

municipiului Constanța și au făcut obiectul procedurii de vânzare 
încheiate cu terți (conform contractelor de vânzare cumpărare 

încheiate de municipiul Constanța); precum și rapoarte prin care se 
va stabili nivelul minim al redevenței, cota parte aferentă sau nivelul 
minim al chiriei în vederea concesionării, asocierii sau închirierii 

bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului 
Constanța; 

- un serviciu de evaluare bunuri imobile prin care se va stabili 
cuantumul minim al chiriei pentru bunurile imobile aparținând 
domeniului public al municipiului Constanța, aflate în administrarea 

unităților de învăţământ preuniversitar de stat. 

Aspecte supuse 

consultării 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la tarifele practicate pentru: 

-rapoarte de evaluare, exprimate în euro, pentru 2 tipuri de rapoarte 
de evaluare (teren și teren + construcție), fără TVA, 

-rapoarte de evaluare, exprimate în euro, fără TVA, prin care se va 
stabili cuantumul chiriei pentru bunurile aflate în administrarea 
unităților de învățământ preuniversitar de stat.  

Data afișării 
anunțului  

17.11.2020 

Data limită 
transmitere 

propuneri  

24.11.2020 

Dată limită 

consultare 

27.11.2020 

Modalitate 

desfășurare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de 

preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor 
precizate în anunț 

Adresa la care 
trebuie depuse 

ofertele 

Email: contracte@primaria-constanta.ro sau la sediul din Constanța, 
bd. Tomis nr.51, Birou 204 
  

 


