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1. Autoritatea contractantă: JUDEŢUL VASLUI

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.
Adresa: judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 730168.

Numărul de telefon: 0235/361089; 0235/361086 
Număr de fax: 0235/361091 
E-mail: consiliu@cjvs.eu

3. Obiectul achiziţiei: servicii de evaluare pentru terenurile şi clădirile din domeniul public şi privat
al UAT Judeţul Vaslui.

4. Termen de prestare: 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi.

5. Scopul contractului: Serviciile care vor fi contractate în urma prezentei achiziţii vizează
efectuarea evaluării pentru terenurile şi clădirile din domeniul public şi privat al UAT Judeţul Vaslui,
pentru estimarea valorii de piaţă conform Standardelor ANEVAR.

6. Buget estimat: Valoarea estimată a achiziţiei este 5000 lei, rară TV A.
S 1 f b" 1 h 1 . d d f 1 tf 1 urne e care ac o 1ectu pac etu m e serv1cn sunt e a cate as e:
Nr. Descriere pachet de servicii UM 
crt. 

A. Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă Raport 
în vederea valorificării prin vânzare pentru imobilul evaluare 
situat în municipiul Vaslui, Str. General Ion 
Răşcanu, nr. 2B. 

B. Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă Raport 
în vederea valorificării prin vânzare pentru imobilul evaluare 
situat în localitatea Huşi, Str. Huşi - Albiţa, nr. 12, 
Jud. Vaslui. 

C. Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă Raport 
în vederea închirierii pentru imobilele situate în evaluare 
municipiul Vaslui, Aleea Hulubăt. 

D. Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă Raport 
a unm metru pătrat de pământ, în vederea evaluare 
închirierii, în localitatea Muntenii de Jos, comuna 
Muntenii de Jos (valoarea rezultată în urma 
raportului va fi exprimată în lei/mp ). 

7. Descrierea pachetului de servicii

Cantitate Preţ unitar 
- lei-

(fără TVA) 
1 

5 

2 
5.000 

1 

Evaluările vor fi efectuate de către evaluator autorizat ANEV AR (Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România), specializarea E.P.L, cu parafă şi legitimaţie valabile pe anul în 
curs şi se va conforma standardelor de evaluare ANEV AR ediţia 2021. 





C) Alte prevederi:
În situaţia în care se constată că rapoartele de evaluare nu sunt întocmite în conformitate cu 

standardele de evaluare ANEVAR, Consiliul Judeţean Vaslui, nu va deconta lucrarea/serviciul decât 
numai după refacerea acestuia/acestora. 

Fiecare raport de evaluare va fi recepţionat în baza procesului-verbal de recepţie a serviciului şi 
va respecta legislaţia şi normativele specifice în vigoare. 

D) Livrabile:
Pentru fiecare imobil (menţionate Ia PCT 7 - subcap B), Iit. a. - i.) se va întocmi un raport 

de evaluare distinct şi se vor preda câte 2 ( două) exemplare originale, tipărite, şi un exemplar în 
format electronic. 

8 . Condiţii de plată 
Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, după prestarea şi recepţia 

serviciilor, în conformitate cu propunerea financiară. 

Documentele care vor însoţi facturile: 
� proces verbal de predare-primire şi recepţie a serviciilor din categoria A cu 

livrabilul/livrabilele aferente; 
� proces verbal de predare-primire Şl recepţie a serviciilor din categoria B cu 

livrabilul/livrabilele aferente; 
� proces verbal de predare-primire Şl recepţie a serviciilor din categoria C cu 

livrabilul/livrabilele aferente; 
� proces verbal de predare-primire Şl recepţie a serviciilor din categoria D cu 

livrabilul/livrabilele aferente; 

Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară. 

9. Elemente de preţ/prezentarea propunerii financiare
Preţul va fi prezentat în lei, rară TV A şi va fi valabil pentru întocmirea tuturor rapoartelor 

menţionate la punctul 6. 

10. Garanţia de bună execuţie
Nu este cazul. 

11. Protecţia datelor cu caracter personal
În executarea contractului prestatorul se angajează să depună toate diligenţele pentru 

prelucrarea şi păstrarea confidenţiaiităţii datelor cu caracter personal în acord cu prevederile legale în 
vigoare. 

NOTĂ: 
În documentaţia de atribuire orice referire la origine, sursă, producţie, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, norme, 
standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind însoţite de menţiunea „sau echivalent". 

Numele şi renumele 
AvizatNerificat-Ţuţuianu Mircea 

Întocmit 2 ex. -Atasiei Andrei 

Funcţia Data 
Director executiv 14.07.2021 

Consilier 14.07.2021 
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