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CAIET DE SARCINI

1

Obiectul
Înĺegistľaľea
sistematică pentru sectoaľele cadastrale
situate pe ţaza UAT Slobozia

nĺ. 2,3,4,5,8,9,10,

( extravilan). Lucľările care

se

11, 13, !4,

15

vor realiza încadrul activităţii de

cadastru sistematic, precum şi ľecepţia acestora sunt cele prevăzute

înordinul directorului

geneľal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarä nr. 9791201ó de aprobare a

specificaţiilor tehnice de realizare a lucrăľilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastralę în
vedeľea înscľieriiimobilelor înCaľtea Funciară finanţate de ANCPI prin buget OCPI lalomi1a.
Pľestatorul va ľespecta întotalitate prevederile legislaţiei mai sus menţionate

'

caÍe este anexa la

pľezentul caiet dę sarcini.

2.

obligaţiile prestatorului

2.1. Măsurătoľile efectuate

învederea rcalizáťli cadastrului sistematic vor fi

personal autonzat ANCPI confoľm categoriilor de autorizare

A, B' C

sau

efecţuate de

D, conform

ordinului Diľectorului General al ANCPI nr.I01\2OIO.
2.2. Pręstatorul se aĺgajează, să elaboreze cadastru sistematic pentru terenurile cuprinse în
sectoaľe cadastrale

nr. 2,3,4,5,

8, 9, 10' 11, 13, 14,

15

apaţin extravilanului

municipiului Slobozia, din care:
-sęctor 2 situat întaľlaua I1lI;

tll3;

l5l1r; t5/3, 15/5; 2IlI;2Il4; 24/I;24/2;2413; 14/11; 14113;

3I/5 -170 nľ. imobile geometľie eterra şí272 nr. imobile estimate conform anexei la
contracfului de finanţar ę ĺr. 293

Ţ

l

03

.04.2018

-sector 3 situat întarlaua 3Il7,33ll,3313,3315, 5511, 6013,63ll, 6313,6315, II4

- I97 ĺt.

imobile geometrie eterľa şi 300 nľ. imobile estimate conform anexei la contracfului de finanţare

nr.2931/03.04.2018
--sector 4 situat întarlaua 35, 4211, 46lI, 5213, 5212, 118/1, 1I8l3, II8l4, 12713, 115, HC, DE

-73 nr. imobile geometrie eterra şi 130 rľ. imobile estimate conform anexei la contractului de
finanţare nr. 293

1

l

03

.04.2018

-sector 5 situat întarlaua I38lI, 1'3812, 160/1, 16013, 168/4, 136, 134, I]2l3, 174, 177,782,
18411, 184/3,18414,187/1,18'712 -103 nr.

imobile geometrie eterľa şi 216 nĺ. imobile estimate

confoľm anexei la contractului de Íinanţare nr.293Í103.04.2018
-sectoľ 8 situat întarlaua 67lI,6713,7115,7113,7ll7,9817,98/3, 104lI, I04l3,9414,9416,

A94l2, A94lI, A9I|I- 191 nľ. imobile geometrie eteľľa şi 485 nľ. imobile estimate confoľm
anexei la contractului de finanţaľe

nr.293ll03.04.20l8

-'

-sector 9 situat întarlaua 308; 310/1; 61013,29611;279; 181/1; 2871, I97; privol 278; HC _ 58

de nĺ. imobile geometrie eterra şi 112 nr. imobile estimate confoľm anexei la contractului de
finanţare nr. 293

l l 03

.04'2018

-sectoľ 10 situat întarlaua 3I3l2; HC; De - 35 nľ. imobile geometrie eterra şi 91 nľ. imobile
estimate conform anexei la contractului de finanţare nr.2931103.04.2018

-sector 11 situat întarlaua 32714,33212,32713,32711

- 26 nr. imobile geometrie eterra şi 61 nr.

imobile estimate conform anexei la contľactului de finanţaľe nr. Ż931l03,04.2018

-

-sectoľ 13 situat întarlaua 342;Penitenciar

1 nľ. imobile geometrie eterra şi 3 nĺ. imob''-

estimate confoľm anexei la contractului de finanţare nĺ.2931103.04.2018

-sector 14 situat întarlaua 256/6,25615,256ll,25612,25614,247,24912,
geometrie eteľra şi 81 nľ. imobile estimate conform anexei

253/I- 68 nľ. imobile

la contractului de finanţare nľ.

293U03.04.2018

-sectoľ 15 situat întaľlaua 246, Ż44lI - 28 nr. imobile geometrie eterra

şi 189

nľ. imobile

estimate conform anexei la contractului de finanţaľe ĺ'r.293Il03.04.2018

Contractul intră învigoare Ia data semnării lui de către ambele păţi.
Prestatorul se obligă

să' r

ealízęze următoarele

:

a)organizarea şi desÍăşurarea campaniei de infoľmare publică' la nivel naţional şi local care au

ca scop înştiinţareacetăţeniloľ cu privire la începerealucrăriloľ de înľegistraresistematică şi cu

priviľe la beneÍiciile, drepturile şi obligaţiile acestoľa pe parcuľsul procesului de înľegistrare
sistematică.

b) Realizarea lucľărilor premeľgătoare cadastrului: identificarea limiteloľ UAT,

stabilirea

sectoarelor cadastrale' analizarea şi integrarea infoľmaţiilor preluate dę la OCPI, primăľie sau
alte institu1ii şi autorizaţii publice, oľi din alte surse;

c) Derularea lucľărilor de specialitate ; rea|izarca interviurilor la teren având ca
identificarea amplasamenteloľ

scop

şi a limitelor imobilelor, ľealizaľea măsurătoľilor cadastrale,

identificarea deţinătoriloľ legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
d) Actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înĺegistrareaspoľadică şi întocmirea
documentelor tehnice cadastrale;

e)Recepţia documenteloľ tehnice cadastľale de către comisia de recepţie desemnată înacest
scop;
f) Derulaľea campaniei de informare cu privire la afişaľea documentelor tehnicę ale cadastrului;
g) Publicarea şi afişarea, încondţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;

h) Înregistraľeaşi soluţionaľea cereľilor de rectific aţe a documentelor tehnice

cadastľale

publicate;

i)Actualizarea documenteloľ tehnice ale cadastrului, înuľma soluţionării ceľeriloľ de rectificare
şi ca urmaľe a integľării lucrăriloľ sporadice înľegistrateînperioada de publicare;

j)

Închiderealucrărilor sistematice de cadastru,

deschideľea noilor

învederea înscrieriiîncartea

căţi funciare şi închiđereavechiloľ evidenţe de

funciară,

cadastru şi carte funciară,

prin ordin al directorului geneľal al ANCPI, publicat înMonitorul oficial, Paľtea I;
k) Comunicatea încondiţiile legii, a extrasului de caľte funciară pentru infoľmare şi a extrasului
din noul plan cadastral;
1)

Aľhivarea documentelor care stau la baza înregistľăľiiimobilelor însistemul integrat de

cadastru şi caľte funciară.
m) Eliberarea de către notar public, încondiţiile legii, a ceľtificafului pentru înscrieľeaîncaľtea

funciară a posesorilor ca pľoprietari.

2.1. Măsurătoľile efectuate învederea realizáni cadastrului sistematic pot
persoane

fi

efectuate

şi de

juľidice autoizate ANCPI' clasa a III-a pentru categoriile de lucrăľi B, C clasa aII-a

pentru categoria de lucrăľi D, conform ordinului Directorului General al ANCPI nr. I07l20l0.

Autoritatea contractantă nu recurge la împĘiľea
pe loturi, deoarece nu dispune de resursele
necesaľe învederea gestionării simultane a mai multoľ contracte.

obiectivul lucrăľiloľ de înľegistľaĺe
sistematică îlconstituie înregistrarea înSistemul Integrat de
Cadastru şi carte funciaľă a imobilelor situate înextravilan, lucrăľiloľ fiind demarate de unitatea

administrav-teritorială

la nivel de sector

cadastľal.

La

ťtnalizarea lucrăriloľ sistematice de

cadastru se întocmescdocumentele tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice ale cadastru*l

sunt : registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic

al titularilor

drepturilor ľeale de

proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, planul cadastral. Informaţiile şi datele necesare
realrizáni lucrărilor de înľegistraĺesistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt
puse la dispozi1ie prestatorului de cătľe Achizitor, conform prevederilor legale.
Încadrul campaniei de informare publică locală Pľestatoľ rea|izeazá:

a)

ana|iza situa1iei

la nivelul UAT/sectoaľe cadastrale, înceea ce priveşte particularităçile

locale din punct de vedere al nevoilor de informare.

b)

Derulaľea campaniei de infoľmare publică locală.

Lucrări preliminare care cuprind:
-organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

-Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor

Încadrul acestei operaţiuni Prestatorul analízęazá datele analogice şi digitale preluate đela
Achizitor.
_Recunoaşterea terenului

Activitatea pľivind recunoaşteľea terenului va fi evidenţiată încadrul Memoriului tehnic aferent

Livrării ff.

1- ,, Documentele tehnice ale cadastrului _ copie spre publicare''.

-Stabiliľea modului de execuţie a lucľăľilor;

Pľestatorul stabileşte modalitatea dę realizaľe a lucrăľiloľ de înľegistľaresistematică. Stabiliľea
modului de execuţie a lucrăriloľ va fi evideĺţíatáîn
cadrul Memoriului tehnic afeľent Livrării nľ.
1

_ Documęntęlę tęhnice ale cadastrului --copie spre publicaľe''. Planul pľincipalelor activităţi

completat conform pľogresului lucrărilor, constituie documentul înbaza căruia Pľestatorul va
întocmiRaportul de activitate' care se tľansmite Achizitorului.
-Derulaľea lucrărilor de specialitate.

Lucľările de specialitate se realizeazá"

înSistemul

naţional de proiecţie Stereografic I97O,

denumit şi Stereo 70. Măsuľătorile topograÍice se execută înconfoľmitate cu normele tehnice în

vigoaľe. Încadrul lucrăriloľ de îĺľegistraresistematică,

încartea funciară

se înscriusuprafeţele

rczultate din măsurători' Lucrările de înľegistľaresistematică se realizează prin ut1\izarea
reprezentăľii grafice

a limitelor unităţii administrativ-teľitoľiale şi a limitelor intravilaneloľ

deţinute de OCPI. Pľeciziile care trebuie asiguľate sunt cele corespunzătoare planului la scara
1:5000 pentru extravilan. Prestatorul genereazá fişe de date pentru toate imobilele. Fişa de date

constituie un document de lucru, caÍe poate fi completat, corectat, modiÍicat.

Documentele tehnice ale cadastrului se întocmescpentru sectorul cadastral caľe face obiectul

înľegistľăriisistematice şi evidenţiază' situaçia tehnică şi juridică rea\á, constatată cu ocazia
des

ňşuľării lucrăriloľ sistematice de cadastru.

Documentele tehnice ale cadastrului temeiul înľegistľăriidin oficiu a imobilelor însistemul
integrat de cadastru şi carte funciară'

Livľabile:
Documentaţia ťrnală, întocmităpe sectoaľe cadastrale, se predă

înfoľmatele, înnumărul

de

exemplare şi cu respectarea celor menţionate înAnexa 97912016 de aprobare a specificaţiilor

tehnice de realizate a lucrăľilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

învederea

înscľieriiimobilelor înCaľtea Funciară.

Actele colectate de la deţinători şi alte documente anexate se predau înformat analogic şi
digital.

Documentele tehnice ale cadastľului ( registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al

titularilor drepturilor ľeale de proprietate, al posesorilor

şi al altor

cadastľale) predate la livľaľea ,, Documentele tehnice ale cadastrului

-

deţinători' planurile
copie spre publicaľe

" poaľtă menţiunea ,, Spre publicare'' , iar cele pľedate la livrarea ,, Documentele tehnice ale
cadastrului _ copie flnalá" poaľtă menţiunea ,, Documente finale

o'.

Această menţiune se face pe

fiecare pagină/planşă.

Planurile predate înformat analogic se semnează şi ştampilează, de ľeprezentantul Prestatorului.
Prestatorul se obligă ca înmomentul încaľe a acceptat elaboraľea cadastrului sistematic, să
respecte condi1iile de confidenţialitate.

Prestatorul se obligă să livreze documentaţiile şi înformat electľonic.
Prestatorul se obligă să ľespecte cu stricteţe lucrările care sunt prevázute înordinul directoru'*l
general alAgenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliaľánr.97912016 de aprobare a

specificaţiilor tehnice dę realizate a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastľale în
vederea înscľieriiimobilelor înCaľtea Funciaľă.

Durata contractului este până Ia data de 31.08.2019.

Reguli de recepţie:

Activităţile, livrăľile şi recepţiile se realizeazá conÎormgraficului de activităţi şi confoľm
graficului de livraľe din contract. Recepţia se efectueză de către comisia de recepţie din cadrul

OCPI şi are ca scop verificaľea respectării cerinţeloľ specificaţiilor tehnice care au stat la b.

r

încheierii contractului şi a reglementărilor din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.
Procesul verbal de acceptanţă se emite de către Achizitor înbazaprocesului-verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă a livrării ,, Documentele tehnice ale cadastrului _ copie spľe publicare''.

După emiterea procesului-verbal de acceptanţă se trece la etapa de publicare a documentelor
tehnice.

Livľabilele aferente fiecărei etape se predau de către Prestatoľ pe bază, de proces verbal de
predaĺe primire.

Documentele' tipul, caracteľisticile şi modelul acestora, precum şi modalitatea de execuţie a

serviciiloľ vor respecta

întotalitate

cerinţele ordinului diľectorului general al Agenţiei

Naţionale dę Cadastru

şi Publicitate Imobiliară nÍ. 97912016 de

aprobaľe

a specificaţiilor

tehnice de realizare a lucľăľiloľsistematice de cadastru pe sectoaľe cadastrale

învederea

înscľieriiimobilelor încartea Funciaľă şi Anexa la oľdinul mai sus menţionat, caľe este anęxat
la caietul de saľcini.

Secretaľ,
Jr. Tudoran

Valentin

ŞefServiciu
ing.

Urbanism,
Aţexandru

Consilier biľou Cadastru,

Alina
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ANEXĂ LA CAIETUL DE SARCINI NR.

541

1. OBIECTTVE
Nľ.

obĺective

Crt.

Nľ. total ĺmobile

Total făľă
T.V.A.
130.252,10lei

2890

1

"

Servicii topo-cadastrale învederea r ealizäni

lucrărilor de înregistraresistematică însectoare
cadastľale pentru imobile din extľavilan

municipiul Slobozia"

TOTAL
Sectoare

Nr.

Sectoare

11

TOTAL

130.252,10lei

Suprafata

Numar

sector - ha

imobile

estimat

Numar

imobile

Numar imobile

geometrie eterra

4

591.7043

130

73

203

2

1686.6306

272

170

442

3

1055.4625

300

I

197

497

816.0853

485

1

I

1

676

5

533.8063

216

103

319

10

65.3873

91

35

I

126

361.0035

112

58

170

11

474.3211

61

26

87

13

39.5282

3

1

4

14

278.909

81

68

149

15

2514.0987

189

28

217

8416.937

1940

950

2890

Alexandru

