
 

ANUNT CONSULTAREA PIETEI 

CONFORM ART. 43 DIN H.G. 395/2016 

Privind serviciul avand ca obiect “formularea unor opinii  stiintifice in domeniul dreptului 

administrativ in dosarele aflate in prezent pe rolul instantelor judecatoresti in legatura cu 

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

Constanta” 

 

 

 Obiect consultare: formularea unor opinii ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate 

în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea și 

integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța. 

        

Descriere: Formularea unor opinii ştiinţifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele aflate în 

prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătura cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea 

serviciului public de termoficare în municipiul Constanța, de la cadre universitare cu titlu profesional de 

“profesor universitar doctor” și/sau “cercetator științific” în domeniul dreptului administrativ, cu 

următoarele tematici: 

  

 a) Regimul juridic al Memorandumului și caracterul de act administrativ individual, cu toate efectele care 

decurg din această calificare; în subsidiar, dacă Memorandumul nu ar fi calificat drept act administrativ, 

caracterul obligatoriu al acestuia față de autoritățile din subordine, în baza principiului subordonării 

ierarhice; 

     La data de 27.03.2013, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema: „Realizarea serviciilor 

publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat 

(SACET) în Municipiul București și Municipiul Constanța” („Memorandumul”), prin care s-a adoptat un 

set de măsuri, pentru crearea unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică („SACET”) 

la nivelul Municipiului Constanța și respectiv al Municipiului București. 

 

 b)Regimul juridic al bunurilor listate la pct. III din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică și aptitudinea legii de a constitui titlu de proprietate. 

 

Prezentarea unui CV din care sa reiasă clar și neechivoc calitatea de cadru universitar cu titlu profesional de 

„profesor universitar doctor” și/sau „cercetător științific” în domeniul dreptului administrativ. 

 

Durata contractului este de 30 de zile  de la data semnării şi înregistrării contractului de servicii. 

Opiniile știintifice vor fi predate la sediul Beneficiarului, sub formă tipărită și pe CD, fapt consemnat într-un  

proces verbal de recepţie. 

Aspecte supuse consultării: se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate pentru 

serviciul  având ca obiect “formularea unor opinii  știintifice în domeniul dreptului administrativ în dosarele 

aflate în prezent pe rolul instanțelor judecătorești în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și 

integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța” 

   Data afișării anunțului 02.03.2017 

   Data limită de transmitere propuneri: 06.03.2017 

   Data limită consultare: 07.03.2017 

Modalitate  de desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în 

vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email maria.guci 

@primaria-constanta.ro. 


