
ANUNȚ  

consultare pentru achiziție serviciul de manipulare și transport a 

bunurilor/mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții și a bunurilor 

abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Constanța. 

 

 

 

Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța 

cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151 

 

Obiect consultare: 

,, Achiziție serviciul de manipulare și transport a bunurilor/mărfurilor destinate, 

folosite sau rezultate din contravenții și a bunurilor abandonate pe domeniul 

public/privat al municipiului Constanța.” 

 

 Cod CPV : 6010000 Servicii de transport rutier 

 

Descriere consultare: 

           Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze ” serviciul de 

manipulare și transport a bunurilor/mărfurilor destinate, folosite sau rezultate din 

contravenții (ex: mobilier: mese, scaune, elemente de umbrire - 

umbrele/copertine/jardiniere; obiecte și echipamente utilizate pentru comerț stradal 

neautorizat: tonete, panouri de expunere fructe/flori/legume/, vitrine/lăzi frigorifice, 

mijloace pliante; pepeni, mașinuțe electrice pentru copii, jucării, articole plajă,  

articole textile, echipamente , mobilier și accesorii pentru dotarea unităților de 

alimentație publică, etc, precum și orice alte bunuri destinate, folosite sau rezultate 

din contravenții) și a bunurilor abandonate pe domeniul public/privat al municipiului 

Constanța. (ex: chioșcuri, mobilier casnic, electrocasnice etc) 

Mărfurile/bunurile confiscate odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale 

conform dispozițiilor OG nr.2/2001, de către Direcția poliția locală din cadrul 

Primăriei municipiului Constanța sau cele abandonate pe domeniul public/privat al 

municipiului Constanța, vor fi încărcate din diverse locații (domeniu public) din 

municipiul Constanța și transportate și descărcate în depozitul Primăriei 

municipiului Constanța . 

          Serviciul de manipulare și transport a bunurilor și mărfurilor destinate,  

folosite sau rezultate din contravenții  se va executa cu următoarele tipuri de  

autovehicule: 

- autoutilitară - sarcină utilă de 3,5 tone 

- autoutilitară - sarcina utilă de 7,5 tone 

 

 Aspecte supuse consultării: 

 Se solicită opinia prestatorilor cu privire la tarifele practicate pentru această  

categorie de servicii, după cum urmează: 

 



 

Denumire auto 

 

 

Tarif fără TVA/cursă locală 

Autoutilitară 3,5 to  

Autoutilitară de 7,5 to  

 

       În tariful fără TVA/cursă locală vor fi incluse și cheltuielile privind  

manipularea ( încărcare- descărcare) bunurilor/mărfurilor. 

 

Termen limită transmitere propuneri: 09.03.2018 

Termen limită consultare:  15.03.2018 

  

 Modalitate desfășurare:  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu  

respectarea celor precizate în anunț, la adresa de e-mail: politia.locala@primăria-

constanța.ro, la sediul Direcției generale poliția locală din Constanța, str. Amzacea 

nr.13 sau la fax. 0241/484220. 

 


