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1. Vă rugăm sa precizati daca la Lotul 2 – actiuni pretentii, pot fi incadrate
si actiuni având ca obiect cereri cu valoare redusă și ordonanta de plata sau
să precizați alt lot/ categorie in care pot fi încadrate;
Răspuns :
Actiunile avand ca obiect cereri cu valoare redusa si ordonanta de plata, nu
vor fi incluse in niciun lot, dat fiind faptul din verificarile efectuate in baza
informatizata a Serviciului Juridic, nu a rezultat vreun astfel de litigiu pana
in prezent. In cazul in care, pe viitor vor surveni astfel de actiuni, va
comunicam faptul ca acestea vor fi transmise catre consilierii juridici ai
Primariei Municipiului Constanta.
2. Vă rugăm să precizați dacă actiunile având ca obiect “constatare aprobare
tacită act administrative “ sunt incluse în Lotul 2 actiuni în constatare;
Răspuns :
Actiunile avand ca obiect“constatare aprobare tacită act administrative “, nu
vor fi incluse in niciun lot, dat fiind faptul din verificarile efectuate in baza
informatizata a Serviciului Juridic, nu a rezultat vreun astfel de litigiu pana
in prezent. In cazul in care, pe viitor vor surveni astfel de actiuni, va
comunicam faptul ca acestea vor fi transmise catre consilierii juridici ai
Primariei Municipiului Constanta.
3. Vă rugam să precizati ce anume semnifică sintagma “ solutionate in
favoarea clientului”, respectiv:
- doar admiterea în proportie de 100% a actiunii formulate in reprezentarea
clientului, dupa caz, doar respingerea in proportie de 100% a actiunii
formulata de partea adversa( impotriva clientului);

Răspuns :
Referitor la sintagma “solutionate in favoarea clientului”, va precizam
ca aceasta se refera la admiterea in proportie de 100 % a actiunii, tocmai
pentru a nu lasa loc de interpretari favorabile a documentatiei unui ofertant
in detrimentul altui ofertant.
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