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                                                                                                                                            APROBAT, 

                                                                                                                                      PRIMAR  
                                                                                                                                    Ing. GIURA IOAN 

 
CAIET DE SARCINI 

 
PENTRU DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A 

IMOBILELOR PE SECTOARE CADASTRALE (conform prevederilor OUG nr. 35/2016) 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către 
fiecare dintre ofertanţi. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. În cazul în care caracteristicile 
minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă,. 
 
1. PREZENTAREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: 
           Unitatea Administrativ Teritorală  Strehaia,localitatea Strehaia ,strada Republicii nr 124,judetul 
Mehedinti iniţiază achiziţia directă privind ”Desfasurarea lucrarilor de inregistrare sistematica a 
imobilelor pe sectoare cadastrale „ 
 
2. OBIECTIVUL PROIECTULUI LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU: 
         2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru În cadrul Specificațiilor tehnice obiectivul 
lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și carte 
Funciară a imobilelor situate în extravilan, lucrările fiind demarate de unitatea administrativ-teritorială 
la nivel de sector cadastral. În situația în care UAT-ul nu are teren situat în extravilan, lucrările pot fi 
realizate la nivel de sector cadastral intravilan. La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se 
întocmesc documentele tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice ale cadastrului sunt: registrul 
cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al 
posesorilor şi al altor deţinători (Anexa nr. 3), planul cadastral (Anexa nr. 7). 
          2.2 Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru Informaţiile şi datele 
necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt 
puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informaţii sunt 
prezentate în Anexa nr. 1 - Date generale. ANCPI prin intermediul OCPI, pune la dispoziția primăriei 
informațiile și datele pe care le deține cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare 
sistematică. 
3. STABILIREA MODULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR  
Prestatorul stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include 
activități precum:  
- alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite de la 
Achizitor și a recunoașterii terenului; 
 - stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor,;  
- elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape şi tipuri de operaţiuni;  
- realizarea planului principalelor activități și stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei 
activități; 
 - stabilirea termenului de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectorul 
cadastral. 
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Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit şi 
Stereo 70. Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare. În cadrul 
lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători. 
Potrivit Legii, situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în 
concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară. În cadrul lucrărilor de 
înregistrare sistematică, situația imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral/topografic și în 
cartea funciară, se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile 
efectuate și actele juridice colectate. 
4. TERMENE 

Serviciile vor fi prestate de catre prestator in conformitate cu termenele prevazute in Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/ 2016 
5. EXECUTANTII LUCRARILOR POT FI: 
 Persoane Fizice Autorizate - categoria A, B sau D sau Persoane Juridice Autorizate - clasa I, II sau III, 
autorizați conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice 
și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține 
Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 
cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului 
general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările ulterioare;      
 
6.NU VOR FACE OBIECTUL DECONTARII POTRIVIT PREZENTEI PROCEDURI: 
 a) cărțile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 
Funciară, până la data la care executantul primește dreptul de acces la baza de date e-Terra;  
b) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din 
fonduri publice 
7.PRETUL CONTRACTULUI 

• Plata aferentă finanțării este de maxim 60 lei (inclusiv TVA) per carte funciară deschisă după 
recepția lucrărilor de către OCPI pentru sectorul cadastral determinat; 
             Avand  ca obiectiv realizarea lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale, 
inregistrate in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara finantate de Agentia Nationala de Cadstru 
si Publicitate Imobiliara derulate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 35/2016 
privind modificarile si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1997, Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

  Cantitaea estimata de imobile, sectoarele cadastrale propuse conform tabelului: 
Nr. 
Crt. 

 
UAT 

Numar 
de 

sectoare 

Numar 
sector 

Suprafata 
sectoare 

(ha) 

Suprafata
Totala 
(ha) 

Numar 
imobile 

Buget 
60lei/i
mobil 

Total 
buget/ 
UAT 

 
 

1 

 
 
STREHAIA 

 
 

5 

24 464,163  
 

759,276 
 

693 693*60  
1808*60

= 
108480 

lei 

6 92,900 262 262*60 
8 38,733 120 120*60 
5 118,253 590 590*60 
3 45,227 143 143*60 

8. PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
In conformitate cu prevederile legale privind Legea 98/2016, avand in vedere pragul valoric de 441730, 
procedura aleasa va fi achizitie directa,conform criteriului pretul cel mai scazut.   

 
Intocmit,  
Bacinica Dragos Valentin 
Obeanu Adriana 

                                                   


