SE APROBĂ
PREŞED

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ

CAIET DE SARCINI
I.

DATE GENERALE

Titlul contractului de servicii: ,,Actualizare documentaţii cadastrale şi primă înscriere pentru
drumurile judeţeane DJ 244 A, DJ 242 B, DJ 244 D, DJ 245 A, DJ 248 B şi DJ 248 F"
Autoritatea contractantă : JUDEŢUL VASLUI
Cod fiscal 3394171
Adresa: municipiul Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr.79, cod poştal 730168,judeţul Vaslui.
Nr. telefon, fax - telefon 0235/361095, fax: 0235/361091.
II.

SCOPUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, solicită servicii privind actualizarea
documentaţiilor cadastrale şi primă înscriere, unde este cazul, pentru drumurile judeţeane DJ 244 A,
DJ 242 B, DJ 244 D, DJ 245 A, DJ 248 B şi DJ 248 F, având lungimea totală de 124,430 km.
Pentru atribuirea contractului de servicii se va aplica procedura de achiziţie în conformitate cu
prevederile Legei nr. 98/2016. Contractul se va încheia între autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui,
prin Consiliul Judeţean Vaslui şi ofertantul câştigător al procedurii de achiziţie.
III.

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor beneficiarului. Acesta este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii
contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate în documentaţia de atribuire.
Obiectul caietului de sarcini îl constituie atribuirea contractului de servicii de cadastru pentru
actualizarea documentaţiilor cadastrale şi primă înscriere, unde este cazul, pentru drumurile
judeţeane DJ 244 A, DJ 242 B, DJ 244 D, DJ 245 A, DJ 248 B şi DJ 248 F.
Pe lângă tronsoanele de drumuri judeţeane, din obiectul contractului de servicii vor face
parte şi PODURILE, care se vor intabula separat, indicându-se pentru acestea poziţiile
kilometrice şi caracteristicile tehnice minimale. Totodată, pentru PODEŢELE de pe
amplasamentul imobilului vor fi indicate poziţiile kilometrice într-o anexă, care va face parte
din documentaţia cadastrală.
În cazul în care, în derularea contractului, vor fi identificate supfapuneri, ofertantul declarat
câştigător va rezolva cu celeritate orice situaţie apărută, respectând prevederile legale.
Totodată, va colabora împreună cu reprezentanţii ANCPI sau ai altor instituţii în vederea
soluţionări problemelor apărute, conform legislaţiei în vigoare.
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XI.

SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

1. Elaborarea documentaţiei cadastrale la parametrii de calitate stabiliţi prin standardele şi
actele normative în vigoare;
2. Respectarea termenelor de elaborare;
3. Obligaţia de a face dovada că este autorizat pentru efectuarea documentaţiei cadastrale;
4. Documentaţia cadastrală va fi înaintată către personalul Autorităţii Contractante înainte
de a fi depusă la OCPI;
5. Depunerea documentaţiei la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi îmegistrarea în
Registru General de Intrare;
6. Recepţia documentaţiei, cu înregistrarea în registru cadastral al imobilelor, recepţia
cadastrală, transmiterea documentaţiei asistentului registrator;
7. Înscrierea în Cartea Funciară.
După încheierea contractului, toate informaţiile despre acest imobil se găsesc la Camera
212, etj. 2 sau la telefon nr: 0235361089 - interior 113.
Plata acestei lucrări se va face după înscrierea în cartea funciară şi după recepţia
documentaţiei. Prestatorul, prin măsuri organizatorice, poate devansa termenul de elaborare, cu
condiţia respectării sarcinilor prevăzute în contract.

Numele şi Prenumele
AvizatNerificat -Ţuţuianu Mircea
Întocmit 2 ex. - Atasiei Andrei

Funcţia
Director Executiv
Consilier

Data
27.07.2021
27.07.2021

Semnătura
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