
Tip anunt: Cumpărări directe 

 

Tip contract: Servicii 

Denumirea achizitie: Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de 

inregistrare sistematica in sectoare cadastrale din comuna Horodniceni 

Cod CPV: 71354300-7 – servicii de cadastru (Rev.2) 

 

Descrierea contractului: Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de 

inregistrare sistematica in sectoarele cadastrale din comuna Horodniceni: 0, 1, 2, 3,  

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33,  34, 35,  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.  

 

 

Valoarea estimata fara TVA: 134.453,78 RON 

Cuantumul maxim al finanțării/ carte funciară:  

- extravilan (lei): 96,60 lei fără tva / carte funciară ;  

- intravilan (lei): 218,40 lei fără tva/ carte funciară ;  

 

Conditii contract: - Termenul limită al derulării contractului este 09.09.2023.   

 
Conditii participare: Lucrările de înregistrare sistematică, derulate la nivelul 
sectoarelor cadastrale, pot fi executate de: 
• Persoane fizice autorizate - categoria A, B sau D; 
• Persoane juridice autorizate - clasa I, II sau III, 
autorizate conform Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare pentru 
aprobarea 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 și completările ulterioare. 
Persoanele fizice au obligația să transmită adresele de e-mail valide secretarilor 
comisiilor de autorizare de la nivelul OCPI, respectiv la ANCPI în vederea actualizării 
informațiilor existente în baza de date referitoare la acestea, necesare furnizării 
datelor de acces la conturile de utilizator pentru aplicația e-Terra. 
 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 
 

Termen limita primire oferte: 05.05.2022 

 

Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul Primariei Horodniceni, 

judetul Suceava, in plic sigilat cu adresa de inaintare până la data de 03.05.2022, 



ora 16, care va contine va contine documentele de calificare solicitate, propunerea 

tehnica si financiara prezentata detaliat pentru lucrarile de executie sau în SEAP și se 

va indica pe adresa de e-mail primariahorodniceni@yahoo.co ,numărul indicativ 

generat de catalogul SEAP la care ați publicat oferta dvs. 

 Prezentei achizitii nu ii sunt aplicabile prevederile referitoare la solutionarea 

contestatiilor de catre CNSC, achizitia directa nefiind o procedura de atribuire a unui 

contract de achizitie publica (art 68 din Legea 98/2016).  

     Ofertantul declarat castigator, va fi instiintat pentru a-si incarca oferta de pret in 

catalogul sau SEAP, pentru finalizarea incredintarii directe. Documentatia de atribuire 

si documentatia tehnica poate fi solicitata la adresa de email: 

primariahorodniceni@yahoo.com, sau se poate ridica personal, in baza unei solicitari 

scrise de la secretariatul primarie.  

 

 

 

Responsabil achiziții,  

Bădărău Cristina  
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