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MUNICIPIUL ONEŞTI 
 
 
 

                                                                                                                      Aprobat 
                                                                                                                      Primar 

Victor Laurenţiu Neghină 
 

 

CAIET DE SARCINI                                                                                        

„SERVICII DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE (DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ ŞI 
ÎNTABULARE) PENTRU BUNURILE IMOBILE (CLĂDIRI ŞI TERENURI) DIN DOMENIUL 

PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ONESTI” 

Cod CPV:71354300-7 

 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
  Prezentul caiet de sarcini specifică condiţiile minime impuse de beneficiar – Municipiul 
ONESTI - pentru conţinutul şi calitatea documentaţiei de cadastru necesare la înscrierea în 
Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile (terenuri şi clădiri) 
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului ONESTI.  

Prin realizarea acestor servicii de cadastru, se va asigura: 
  - determinarea şi evidenţa exactă a suprafeţelor de teren aferente imobilelor aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului; 
 - clarificarea regimului juridic pentru aceste imobile în sensul înscrierii în cartea funciară şi 
registrele cadastrale a proprietarului şi administratorului, unde este cazul. Prin urmare se vor 
achiziţiona servicii de cadastru imobiliar pentru terenuri cu sau fără construcţii aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiul Oneşti.  

Obiectivul final al lucrării este înscrierea definitivă în cartea funciară a drepturilor reale ale 
proprietarului, respectiv Municipiul ONESTI. 

 
2. LEGISLAŢIE  

 Achiziţionarea serviciilor de cadastru şi elaborarea documentaţiilor tehnice cadastrale se va 
face cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, respectiv:  
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice   
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată şi 
completată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 201/03.03.2006  
- Ordinului nr. 700/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
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3. Valoarea estimată a achiziţiei este de  126.000 lei fără TVA. 
  

4. SPECIFICAŢII TEHNICE  
În sensul prezentului caiet de sarcini, prin documentaţie cadastrală se înţelege ansamblul 

de servicii rezultate din măsurători topografice şi calcule, prin care se realizează identificarea, 
înregistrarea, reprezentarea pe schiţe sau planuri cadastrale a bunurilor imobile. Lucrarea 
întocmită de către persoana fizică/juridică autorizată în acest sens, va cuprinde toate documentele 
necesare înscrierii menţiunilor în evidenţele de carte funciară. Semnarea şi ştampilarea 
documentaţiei cadastrale presupune asumarea responsabilităţii corectitudinii datelor şi a 
documentelor grafice şi textuale. 

Prin obiectiv se înţelege un imobil – construcţie sau teren - cu diferite categorii de 
folosinţă care constituie un corp de proprietate.  

Înregistrarea se va face atât în documentele tehnice ale cadastrului general cât şi în 
documentaţiile de publicitate imobiliară.  

Pentru realizarea documentaţiei cadastrale, prestatorul va parcurge următoarele etape: 
a) stabilirea amplasamentului imobilelor - identificarea de către prestator, împreună cu titularul 
dreptului de proprietate, a amplasamentului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea 
efectuării măsurătorilor şi materializarea de către prestator, în conformitate cu normele de 
cadastru general, a limitelor bunurilor imobile, pe baza documentelor deţinute de către 
beneficiar; 
b) realizarea lucrării de către prestator, care presupune documentarea tehnică, execuţia lucrărilor 
de birou şi teren (încadrarea în zonă şi efectuarea măsurătorilor), întocmirea documentaţiei 
tehnice cadastrale în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
c) depunerea şi înregistrarea se va face atât în documentele tehnice ale cadastrului general cât şi 
în documentaţiile de publicitate imobiliară OCPI Bacău – BCPI Oneşti, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare; 
d) recepţia documentaţiei şi înscrierea menţiunilor în cartea funciară; 

Prestatorul răspunde de realitatea şi concludenţa documentelor predate. 
Autoritatea contractantă va pune la dispoziţie ofertanţilor toate informaţiile pe care le deţine 

cu privire la obiectivele în cauză. 
Serviciul prestat se va finaliza prin consemnarea recepţiei documentaţiei, cu înregistrarea în 

registrul cadastral al imobilelor, după alocarea numărului cadastral şi aplicarea parafei OCPI, 
conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, şi livrarea către beneficiar a extrasului de Carte Funciară.  

 
5. CRITERII DE CALIFICARE 

 
- Experienţă în domeniu minim 3 ani cu documente doveditoare, cu prestarea de servicii 

similare de întocmirea de documentaţii cadastrale finalizate cu înscrieri în Cartea 
Funciară; 

- Copie după Certificatul de autorizare ANCPI/OCPI din care să rezulte că prestatorul este 
abilitat să efectueze lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei; 
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-  Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că pentru serviciile solicitate are disponibil 
personal de specialitate (persoane fizice autorizate ANCPI), având calificarea si 
experienţa profesionala necesare pentru aceste servicii; 
 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - pretul cel mai scăzut; 

Preţul va fi exprimat în lei fără TVA/imobil. În preţ să fie incluse toate costurile aferente 
(inclusiv taxele OCPI). 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Plata serviciilor se va face după prestarea serviciilor, în termen de 30 zile de la semnarea 

procesului verbal de recepţie (predarea documentelor cadastrale cu încheierea de intabulare a 
dreptului de proprietate asupra obiectivelor) de ambele părţi contractante, pe baza facturii fiscale. 

În cazul în care se obţin încheieri de respingere din motive care se impută prestatorului, 
documentaţiile vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorului. 

 
8. TERMENUL DE EXECUŢIE  
Durata prezentului contract este de 6 (şase) luni de la data semnării acestuia de către ambele 

părţi. 
Termenul de predare a fiecărei documentaţii cadastrale şi topografice/obiectiv va fi de maxim 

20 de zile de la emiterea comenzii ferme de către achizitor. 
 

 
 
 

  
 

Intocmit, 
 

 
 


