
  
                                                                                                                                                            

 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
DIRECTIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU  
SERVICIUL  CADASTRU 
NR. 204827/29.10.2019 

   
 
   Anunț consultare piață 

 
  

Pentru determinarea valorii estimate privind achizitionarea de ,,Servicii de 
cadastru si înscriere în cartea funciară a imobilelor (teren cu sau fără 

constructie) aflate in patrimoniul  Municipiului Constanța-cadastru 
sporadic” 

 
Autoritate contractantă: 
MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Adresa poștală:B-dul.Tomis nr.51 Constanța, cod poștal 900725, România 
 
Obiect consultare: solicitarea de oferte de preț pentru achiziționarea de servicii de 

cadastru și înscrierea în cartea funciară a imobilelor (teren cu sau fără constructie) 
aflate în patrimoniul Municipiului Constanța- cadastru sporadic. 

 
Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru  
 

Serviciul este necesar pentru realizarea înscrierii în carte funciară a imobilelor  și 
este structurat pe 2 loturi astfel: 
 -Lot 1- bulevarde, străzi, alei domeniul public al municipiului Constanța- cu o 

lungime totală minimă de 480Km și o lungime totală maximă de 1.000km; 
 -Lot 2 -imobile (teren cu sau fără constructie) domeniul public și privat al 

municipiului Constanța sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanța cu o 
suprafață minimă de 2.000.000 mp și maximă de 8.000.000 mp și relevee cu o 
suprafață minimă de 8.000mp și maximă de 50.000mp 

 
Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța dorește să perfecteze 2 
acorduri cadru  pentru cele 2 loturi prezentate anterior. 

 
Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa 

pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de 
lucrări (ridicări topografice și întocmirea releveelor). 

 

Specificații tehnice: 
Serviciile de cadastru și înscrierea în cartea funciară a imobilelor (teren cu sau fără 

constructie) aflate în patrimoniul Municipiului Constanța -cadastru sporadic, constau 
în următoarele: 

 -Identificarea  amplasamentului imobilului de către Primăria Municipiului 
Constanța, în calitate de proprietar / administrator al imobilului, indicarea limitelor 
acestuia persoanei juridice autorizate și documentarea tehnică; 

 -Executarea măsurătorilor; 
 -Întocmirea documentației cadastrale 

 -Înregistrarea cererii la O.C.P.I. Constanța 
 -Recepția documentației cadastrale 
 -Înscrierea în Cartea funciară a dreptului real asupra imobilului. 
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Aspecte supuse consultării: 
Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. 

Orice persoană juridică intereesată poate solicita informații în zilele de luni-vineri 
între orele 08:00- 16:00, cu programare la numărul de telefon 0241-488122- d-na 

Paraschiv Angela. 
Data publicare anunț :30.10.2019 
Data limită depunere oferte: 08.11.2019 

Data limită consultare: 11.11.2019 
 
Modalitate de desfășurare: 

Orice  persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț 
conform prezentului anunț pe adresa de e-mail:angela.paraschiv@primăria-

constanța.ro cât și la sediul Primăriei Constanța, B-dul.Tomis nr.51. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bd. Tomis nr. 51, camera 223 

Tel:0241488122, Fax : 0241-488195 

E-mail:angela.paraschiv@primaria-constanta.ro 
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Tel:0241488122

