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      CĂTRE, 
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INTERESAŢI DE 

 ANUNȚUL PUBLICITAR  

 
 

 

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

documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,ACHIZITIA 

SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA 

APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, 

PRIMARULUI MUNICIPIULUI , PRECUM SI ALE COMISIEI LOCALE DE 

APLICARE A LEGII NR. 18/1991 ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA”, vă 

comunicăm următoarele: 

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  

“Rugămintea de a specifica situațiile care ar conduce la executarea de către 

autoritatea contractantă a garanției de bună execuție. 

Mai exact, vă rugăm să precizați dacă pronunțarea de către instanțele de judecată a 

unor hotărâri nefavorabile autorității contractante reprezintă una dintre situațiile în care 

autoritatea contractantă va fi îndreptățită să execute garanția de bună execuție.” 

 

Raspuns: 

            Primaria Municipiului Constanta va executa garantia de buna executie, doar in  

cazul in care consultantul nu isi va indeplini obligatiile asumate prin contract,  cu 

profesionalism și în timp util.   

           Raportat strict la intrebarea acestuia, respectiv situatia pronuntarii de catre 

instanta de judecata a unor hotarari nefavorabile autoritatii contractante, va comunicam 

faptul ca nu se va proceda la executarea garantiei de buna executie atat timp cat, 

consultantul: 

- a depus toată diligenţa pentru a rezolva întocmai şi la timp cazurile/dosarele 

încredinţate  de Client; 

- a solicitat autoritatii contractante toate inscrisurile, informatiile, documentele, 

precum si orice alte clarificari necesare, in vederea pregatirii apararii, cu respectarea 

termenului dispus de instanta; 



- a asigurat depunerea la termen in instanta a inscrisurilor solicitate si predate de catre 

autoritatea contractanta. 

-  a formulat  si a motivat caile de atac in termenele prevazute de lege. 

 

        Suplimentar, facem urmatoarea clarificare: 

       Autoritatea contractanta va achita exclusiv contravaloarea cheltuielilor de 

transport, cazare, masa, pe timpul deplasarilor efectuate strict in scopul reprezentarii 

autoritatii contractante, la termenele stabilite de instanta, in litigiile ce nu se afla pe rolul 

instantelor de judecata din municipiul Constanta, in limita bugetului local aprobat, pe baza 

documentelor justificative solicitate si transmise. 
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