
CAIETDE SARCINI
PENTRUACHIZIŢIE PUBLICĂ

„SERVICIIDECADASTRUSI INTABULARE”
(in vederea realizării de lucrări de înregistrare Sistematică din cadrul ProgramuluiNațional de

Cadastru și Carte Funciară conformOrdonanţei deUrgență nr.35/2016), Categoria I”

Cap. 1. AUTORITATEACONTRACTANTĂ
Consiliul local Murfatlar, cu sediul în oraș Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr.1, judeţul Constanta, nr.
telefon 0241-234350, nr. fax.0241234516, cod fiscal 4859712, e-mail: consiliu-local@primaria-
murfatlar.ro , reprezentată prin Primar GheorgheCojocaru

1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini specifică condiţiile minime impuse de beneficiar- Primăria Oraș
Murfatlar, privind conținutul și calitatea documentaţiilor de cadastru necesare la înscrierea în Cartea
funciară a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile și de înregistrare sistematică, pentru
sectoarele cadastrale prezentate in anexa nr.1 , parte integranta din prezenta.

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

Cap. 2. SPECIFICAŢIITEHNICE
În sensul prezentului caiet de sarcini, prin documentaţie cadastrală se înțelege ansamblul de servicii

rezultate din măsurători și calcule, prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea
planurilor cadastrale a bunurilor imobile, indiferent de destinația lor și de proprietar.
Stabilirea sectoarelor cadastrale la nivel de UAT și a determinării corecte a sectoarelor cadastrale care

urmează să facă obiectul contractelor de achiziţie publică, ce vor fi perfectate cu prestatorii de servicii
(persoane autorizate) în cursul anului 2022 - 2023, în temeiul art.9 alin 341 din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996 cumodificările și completările ulterioare la nivelulUATMurfatlar.
La nivelul sectorizării întregului UAT Murfatlar au rezultat un număr de 8 sectoare cadastrale,

suprafaţa sectoarelor 1963 ha, 1395 imobile conform Procesului verbal nr. 954/18.05.2022 și a
contractului de finantare nr. 2807/31.03.2022.
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a) UAT-urile beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a
include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziţie publică terenurile
aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional precum și sectoarele cadastrale care cuprind
terenuri agricole subvenţionate de cătreAgenţia de Plaţi și intervenție pentruAgricultura

b) Sectoarele cadastrale ce vor face obiectul contractului de achiziţie publică aumai fost
incluse în alte contracte de achiziţie publică de servicii de înregistrare sistematică reziliate.

Sectoarele cadastrale care vor face obiectul contractelor de servicii pentru realizarea
lucrărilor de înregistrare sistematică, nu vor putea fi modificate pe parcursul derulării contractului (de
exemplu schimbarea sectoarelor cadastrale, modificarea numărului sectoarelor cadastrale prin creşterea ori
diminuarea numărului acestora, modificarea limitelor sectoarelor cadastrale). Modificarea obiectului
contractului de servicii va atrage dupa sine sancţiunea pierderii finanțării.

Prin excepţie, limitele sectoarelor pot fimodificate cu avizulOCPIConstanța în urma
finalizării măsurătorilor la teren pentru evitarea intersecţiilor cu limitele imobilelor precum și ca urmare a
corectării geometriei detaliilor liniare ce constituie limita de sector cadastral. Aceste modificări nu atrag
după sinemodificări ale ordinelor de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică.

c) Nu vor face obiectul decontării:
- imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de

finanţare din
fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se intelege:

Planurile parcelare realizate din fondurile publice ca urmare a derulării procedurilor de
achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conținutul, modul de
întocmire și recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin
Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cumodificările și completările ulterioare recepţionate
de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente;

Planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fondurile publice imobilele care au
fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate
din fonduri publice.

d) sectorul/sectoarele cadastrale sunt delimitate de elemente liniare
stabilite în

timp (șosele, ape, canale, căi ferate etc.) și s-a ținut cont de ultima limită a intravilanului aflată în evidențele
OCPIConstanța.

În stabilirea sectoarelor s-a ținut cont de ultima limită a intravilanului aflată in evidențele
OCPIConstanța, reprezintă limita intravilanului la data încheierii prezentului proces verbal.

e) imobilele din sectorul/sectoarele cadastrale determinate, care
urmează să facă obiectul

contractelor de achiziţie publică, ce vor fi perfectate cu prestatorii de servicii (persoane autorizate) în
cursul anului 2022-2023, nu au făcut obiectul unor contracte de finanţare din fonduri ca urmare a derulării
procedurilor de achizții prevăzute de lege, care au avut ca obiect întocmirea planurilor parcelare conform
prevederilor Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepţie a documentaţiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru si publicitate imobiliara nr. 700/09.07.2014 cu modificările și completările
ulterioare conform Regulamentului de avizare, recepţie si înscrierea in evidentele de cadastru si carte
funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nr.700/09.07.2014 cu modificările si completările ulterioare și nu fac obiectul unor contracte
de finanţare din fonduri publice în curs de execuţie care au ca obiect întocmirea planurilor parcelare.

Prin “bun imobil se întelege una sau mai multe parcele cu diferite categorii de
folosinţă împreună cu construcţiile existente pe acestea care constituie un corp de proprietate”.



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

Conform art. 28, din OAP 700/2014 “ proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea
limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a
tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire la imobil”.

Art.29, (1) din OAP 700/2014 - “persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului
indicat de proprietar., pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu
realitatea de pe teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.
În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță
cu geometria la zi a imobilului în baza de date a oficiului teritorial.

(2) persoana autorizată este obligată să executemăsurătorile la teren. Toate paginile
din documentaţie vor fi numerotate. Certificarea documentațiilor întocmite de persoana autorizată se
realizează potrivit art.58 din Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor
fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului,
geodoziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului General al ANCPI nr.
107/2010, cumodificările și completările ulterioare.

(3) în cazul imobilelor aflate pentru care nu se poate realiza identificarea
amplasamentului și limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, sau situaţia
juridică/tehnică a imobilului nu corespunde cu situaţia reală din teren, perosoana autorizată nu
întocmeşte documentaţia cadastrală.

Art.30- întocmirea documentaţiilor cadastrale, recepţia și înscrierea în cartea funciară pe flux
integrat de cadastru și carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:
- identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei
autorizate si documentarea tehnică;
- executareamăsurătorilor;
- întocmirea documentaţiei cadastrale;
- înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
- recepţia documentaţiei cadastrale;
- înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului

Art.32 - În documentaţiile cadastrale/topografice coordonatele imobilelor vor fi prezentate în
sistemnaţional de referinţă.

Art. 33 - (1 Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor și
constă în :
- pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată

procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în
vederea efectuării măsurătorilor;

- pentru imobilele care fac obiectul unor acte și fapte juridice ulterioare primei înscrieri,
proprietarul împreuna cu persoana autorizată verifică și validează amplasamentul conform datelor
tehnice. Această verificare se realizează pe baza documentelor existente, respectiv a documentaţiilor
cadastrale, extraselor de carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament și delimitare,
planuri de carte funciară sau hărţi cadastrale, etc.

- (2)Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor înregistrate în sistemul integrat
de cadastru şi carte funciară se face, la cerere, şi constituie obiectul unei lucrări ulterioare,
care se finalizează printr-un proces - verbal de trasare şi predare a amplasamentului, semnat
de către persoana autorizată şi de către proprietar.

Documentaţiile cadastrale se vor elabora de către o persoană fizică sau juridică autorizată,
posesoarea unui certificat de autorizare, în categoriile A,B sauD ori persoane juridice autorizate în clasele



I, II sau III.
La cererea de înscriere în cartea funciară se va ataşa documentaţia cadastrală care se referă

înscrierea întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată. Documentaţiile se întocmesc într-un dosar
unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale cât și actele juridice necesare înscrierii în
cartea funciară. După recepţia cadastrului și înscrierea documentaţiilor în cartea funciară, beneficiarului i
se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare, planul de
amplasament și delimitarea imobilului și fișa bunului imobil. Pentru realizarea documentaţiilor necesare
înscrierii în Cartea funciară a actelor și/sau faptelor juridice referitoare la imobilele din domeniul public și
privat al oraşului, se vor parcurge următoarele etape:

1. stabilirea amplasamentului obiectivului și dacă este necesar identificarea acestuia în CF;
2. realizarea lucrării de către persoana autorizată care presupune documentarea tehnică,

execuţia lucrărilor de teren și birou, elaborarea documentaţiilor;
3. depunerea documentaţiilor laOficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară
4. recepţia documentaţiilor, cu atribuire de număr cadastral, recepţia cadastrală, transmiterea

documentaţiei asistentului registrator.
La solicitarea executantului (ofertantul desemnat câștigător) beneficiarul va identifica

împreună cu acesta amplasamentul a cărui imobil care face obiectul prezentului caiet de sarcini, pe baza
documentelor existente, extrase CF pentru informare, planuri de amplasament Hotărâri de Consiliu Local,
Hotărâri deGuvern, alte acte administrative deținute de beneficiar.
- în cazul terenurilor aparținând domeniului public al oraşuluiMurfatlar se va intabula:
- proprietar- oraşulMurfatlar - domeniul public
- administrator, după caz (în baza hotărârilor de guvern și hotărârilor de Consiliul Local de dare în

administrare), documente juridice ce vor fi puse la dispoziţia prestatorilor de către beneficiar.
- în cazul terenurilor aparținând domeniului privat al oraşuluiMurfatlar se va intabula:

Serviciul prestart se va finaliza prin consemnarea recepției documentațiilor într-un process verbal
de predare-primire.

Cap. 3.RECEPŢIALUCRĂRII

Verificarea și controlul se face de către Oficiul Judeţean de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Constanța conform Normelor tehnice de specialitate în vigoare, prin aplicarea parafei de recepționarea
lucrării.

Predarea către beneficiar a lucrărilor executate se va face în baza unui proces verbal de predare-
primire.

Cap. 4. ELABORAREAOFERTEI
Achiziţia de servicii pentru lucrări de cadastru (documentație cadastrală și intabulare) se va face în

conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu.
Prestatorul trebuie să prezinte Certificatul de autorizare obținut în condiţiile Regulamentului

privind autorizarea persoanelor fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în
domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publice va fi stabilit de Compartimentul
Achiziţii Publice.

Prestatorul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil. În cazul în
care, pe parcursul derulării contractului, la unele obiective apar piedici în ceea ce priveşte înscrierea în
cartea funciară a terenului sau/și construcţiilor amplasate pe terenul respective, iar rezolvarea acestora
implică acţiuni în instantă, executantul va preda beneficiarului dosarul obiectivului care va cuprinde toate



lucrările executate până la acea dată și o notă în care vor fi descrise piedicile apărute serviciul prestat fiind
considerat finalizat. Oferta va fi întocmită pentru următoarele servicii:

Servicii de cadastru și intabulare pentru sectoarele cadastrale : 9, 19, 29, 31, 32, 33, 34, 36 și
înregistrarea sistematică a lucrărilor (număr estimativ de imobile este de 1395, suprafaţa de 1963 ha
conformprocesului verbal nr. 954/18.05.2022).

Oferta pentru serviciul de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică se va face intr-un
cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu respectarea prevederilor legale în domeniul
cadastrului si publicității imobiliare.

Cap. 5.OBIECTULSIVALOAREACONTRACTULUI

Obiectul Contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziţie distinctă de transferuri din
bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPIConstanța, pe anii 2022-2023, în suma de
160.000 lei cu T.V.A., reprezentând credite de angajament (limitamaximă în careUAT poate încheia
contracte de prestări servicii).

Cap.6MODALITATEADETRANSFERALSUMELOR

Transferul sumelor de laOCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din
Procedura, în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale contractului de finanţare, Solicitarea de
transfer se întocmeşte în scris, în original.

În situația în care documentaţia transmisă de beneficiar laOCPI în vederea decontării nu
este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, observaţiile și/sau propunerile
necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la
data înregistrării.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare
prevăzute la alin (3), beneficiarul va transmite documentelemodificate/completate corespunzător.

Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria
Statului, conform clasificației bugetare.

Beneficiarul poate solicita transferul sumelor înmaximum10 zile de la primirea facturii
corespunzătoare serviciilor prestate, dar numai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.

Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului
fondurilor sau, după caz, numai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează
în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI în care s-a efectuat finanţarea.

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are
valabilitate 24 luni de la data semnării.

Cap 7 LEGISLAŢIE

Achiziţionarea serviciilor de cadastru și elaborarea documentaţiilor cadastrale se va face
cu respectarea stricta a:

1. Legii 98/2016 -privind Achiziţiile publice
2. Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, modificată și

completată,



3. Ordinului nr.700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea funciară cu completările
ulterioare.

4. Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate imobiliară
nr.819/2016, cu modificările ulterioare

5. ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a
imobilelor în cartea funciară

Cap.8 PLATA

Preturile ofertate nu se vor actualiza. Preţul rămâne ferm pe toată durata de derulare a contractului.
Procesul verbal de recepţie pentru serviciile prestate de către autorizat va fi însotit de procesul

verbal de recepţie tehnic-emis de cătreOCPIConstanța.
Facturarea contractului se va face la predarea documentației - avizate de către OCPI Constanța,

iar plata acestora se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea facturii.
Plata lucrării executate se va face în lei, prin virament în contul trezoreriei pe baza facturii emise

în termen de 5 zile de la data emiterii facturii.

ȘEF SERVICIU BUGET- FINANȚE COMP.URBANISM
CONTABILITATE, GRECU SIMONA
ZAGU CIPRIAN

ÎNTOCMIT,
RÎMBU LILIANA




