
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire oficiala: Primaria Orasului ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

ANUNT 

Denumire contract: 

Realizarea de măsurători topografice , intocmire documentatii cadastrale şi avizarea acestora la 

OCPI. 

Data limita depunere oferta: 

20.05.2021 12:00 

Tip anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si denumire 

CPV: 

71354300-7 - 

Servicii de 

cadastru (Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

4.000,00  RON 
 

Caiet de sarcini: 

Declaratie art. 

51,59,60,164,165,167, OFERTA 

FINANC.doc 

Descriere contract: 

Realizării de documentații topo-cadastrale a unor imobile situate în intravilanul orașului Ghimbav, şi 

avizarea acestora la OCPI.  Intocmirea unei documentații topo - cadastrale de primă înscriere în 

cartea funciară a unui imobil de tip teren - situat în intravilanul orașului Ghimbav, zona Transilana în 

suprafață de 4100 mp. Terenul este situat în vecinătatea străzii Hermann Oberth , și a căii ferate 

Brașov – Ghimbav, fiind amenajat ca loc de joacă.  Intocmirea unei documentații topo - cadastrale 

de primă înscriere în cartea funciară a unor imobile terenuri situate în intravilanul orașului Ghimbav, 

cu o suprafață cumulată de 11300 mp. Terenurile sunt situate pe strada Gării, și sunt delimitate de 

stradă , calea ferată Brașov – Ghimbav și Triajul S.C. Smith.  Intocmirea unei documentații 

cadastrale de identificare situație juridică și intabulare în cartea funciară, a imobilului de tip teren - 

situat în intravilanul orașului Ghimbav, strada Aviatorilor nr.2 , fiind amenajat ca teren de fotbal . 

Conditii referitoare la contract: 

CONFORM CONDITIILOR CONTRACTUALE. Termen de prestare a serviciilor 60 de zile de la 

transmiterea ordinului de incepere. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati sa depuna oferta trebuie sa fie autorizati la ANCPI si sa faca dovada 

autorizarii. Documentatia se va labora in conformitate cu prevederile ordinului 700/2014. Ofertantii 

trebuie sa faca dovada ca detin autorizari pentru intocmirea documentatiilor conform prevederilor 

legale din legea 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 700/2014 . Se vor depune 

copii cf. cu originalul. La depunerea ofertei se vor completa formularele atasate la prezentul anunt si 

o propunere tehnica minima din care sa reiasa modalitatea de lucru. 

Criterii de atribuire: 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/


Pretul cel mai scazut Oferta, precum si documentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba 

română. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea 

caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitatea a acesteia. Prezentul anunț nu obligă 

autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. Vor fi acceptate doar ofertele 

operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice SEAP, care au 

capacitatea de prestare a serviciilor menționate. 

Informatii suplimentare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții 

Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate. Documentatia aferentă 

necesară elaborării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Primăriei 

Ghimbav, www.primaria-ghimbav.ro. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe 

site-ul autorității contractante, www.primaria-ghimbav.ro, secțiunea Achiziții, pentru eventuale 

completări și/sau clarificari/răspunsuri la solicitări de clarificări. Oferta prestatorului va fi depusa pe 

e-mail la adresa: achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav pana la 

data si ora stabilte in prezentul anunt. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0268-

258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav Oferta 

va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de 

identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertantul castigător iși va depune oferta in 

SEAP, sub denumirea și codul CPV din prezentul anunț. . Operatorii economici vor prezenta declaratii 

pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 51, 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 

nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de decizie din cadrul 

Primariei Orasului Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neagoe Mihai (viceprimar), 

3.Szinatovici Dan (secretar general), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cautiș Adina 

Mihaela (CFP), 6.Leah Teona Cosmina (CFP), 7.Bîzna Liliana (consilier juridic), 8.Cristea Adrian 

(inspector investiții), 9.Danciu Dorin (referent de specialitate investiții), 10.Nicușan Viorica (inspector 

investiții), 11.Carstoloveanu Mihaela (inspector), 12. Beshara Andreea (referent), 13. Vornicu Sorin 

(inspector). 14. Racoviță Iulia-Cristina(Sef Serviciu Achizitii, Investitii, Fonduri Europene, Autorizari) 

 


