
  
 

  

  
 
Direcția generală patrimoniu 
Compartimentul administrarea patrimoniului 
Nr. Înreg:________/__.__.2022 
 
 

                                         Aprobat 
 Birta Antal 
 director general 

 
 

Necesități minime obligatorii privind  
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

”Serviciu de evaluare al terenului extravilan oferit spre vânzare de către Real WELL 
Imobiliare SRL, situat pe teritoriul administrativ al comunei Leliceni și este înscris în CF 

nr. 52627 – Leliceni” 

I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 
 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea ”Serviciului de evaluare al 
terenului extravilan oferit spre vânzare de către Real WELL Imobiliare SRL, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Leliceni și este înscris în CF nr. 52627 – Leliceni” 

 
III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
 
Scopul evaluării este: determinarea valorii juste al terenului, valoare care va putea sta la 
baza negocierilor de vânzare-cumpărare, ţinându-se seama de utilitatea bunului, starea 
actuală a acestuia şi de preţul pieţei. Bunul identificat în Anexa nr. 1 este oferit spre 
vânzare de către Real WELL Imobiliare SRL.  

Menționăm că vom pune la dispoziție: copia extrasului de carte funciară, certificatul de 
urbanism și un plan ortofotografic. 
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În timpul execuţiei se va respecta prevederile prezentei documentații și toate 
prevederile legale existente în vigoare în acest sens precum şi instrucţiunile tehnice 
prevăzute în standardele de referinţă şi normativele tehnice în vigoare.  

Raportul de evaluare va trebui să respecte şi recomandările Standardelor internaţionale 
de evaluare IVS,a recomandărilor şi metodologiei de lucru A.N.E.V.A.R (Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România) evaluatorul fiind obligat să realizeze o estimare 
precaută a valorii de piaţă. Evaluatorul trebuie să respecte codul deontologic al meseriei 
sale.  

1. Raportul de evaluare al terenului extravilan având datele de identificare înscrisă din 
anexa nr. 1 va conţine cel puțin :  

· Prezentarea bunului evaluat; 
· Descrierea şi analiza pieţei bunului; 
· Premise; 
· Evaluarea bunului; 
· Sinteza rezultatelor şi valoarea imobilului; 
· Stabilirea spaţiului evaluat; 
· Condiţii şi ipoteze limitative.  

 

Raportul de evaluare pentru terenul extravilan din anexa nr. 1 va fi întocmit în termen 
de 10 zile lucrătoare, de la data eliberării notei de comandă și comunicării documentelor 
necesare pentru evaluare.  

Plata serviciului prestat se va face numai după predarea și acceptarea raportului de 
evaluare. Documentul elaborat, va fi întocmit în 2 exemplare tipărite și în format 
electronic.  

IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
 
Valoarea estimată a achiziției este de 2.000 lei fără TVA.  
 
 
 



  
 

  

 
 
V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE – NU ESTE CAZUL 
 
ü Perioada de garanţie a  va fi de minim: Nu este cazul  

 
VI. REDACTAREA OFERTEI 
 
ü Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
ü Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
ü Oferta se va redacta în limba română; 
ü Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 
 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
 
Miercurea-Ciuc, 03.08.2022 
 

 Întocmit,    

    Bara Lenke 
 consilier 
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