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Transmis fax

IN SPECTO~TUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VÂLCEA
Către,

Uniunea

Naţională

a Barourilor din România
Domnului Preşedinte

Cu deosebit respect ne adresăm dwnneavoastră pei1tru urtnătoarul aspect:
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (I.J.J. Vâlcea) ~ U.M. 0460 Rm.
Vâlcea cu sediul în str. Calea lui Traian, nr.41 , mun. Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea,
telefon/fax 0250-739839; 0250-730049, CUI 2649510, cont trezorerie RO 88 TREZ
671 2361O129 Xt"L'CXX, deschis la Trezoreria Vâlcea, reprezentată prin Lt.col.
CIAUŞESCTIJ GRIGORE, Inspector Şef, în perioada imediat um1ătoare doreşte
achiziţionare!a unui serviciu de asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor
judecătoreştii şi a organelor de urmărire penală, a cadrelor militare din I.J.J. Vâlcea,
pentru faptd săvârşite de către aceştia în exercitarea, potrivit legii, a atTibuţiilor de
serviciu, în i ţ onfonnitate cu dispoziţiile de art. 9 lit. e) din Legea nr. 8011995 privind
Statutul cadr~lor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M .A.I.
nr. 118/2012L
În acest:sens anexăm Caietul de Sarcini privind prestarea serviciilor de asistentă şi
reprezentare!juridică, cod CPV 79100000-5 -„ Servicii juridice " cu rugămintea de a fi
transmis avqcaţilor, care o vechime în profesie, neîntreruptă - cel puţin 5 ani de la
definitivare interesaţi de achiziţionarea acestui serviciu.
Termenµl de depunere a ofertei financiare şi a documentelor ce însoţesc oferta, la
sediul Inspectoratului de Jandanni Judeţean Vâlcea, este data de 15.02.2019, orele 10.00.
Vă mul~im pentru colaborare, -~·
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