
  
 

  

 
Direcția generală patrimoniu   
Nr._________/2022  
 
 
SOLICITARE DE OFERTĂ 
 

Referitor la: estimarea valorii achiziției publice a unor servicii de cadastru și topografie în 
vederea întocmirii documentațiilor cadastrale, topografice pentru prima înscriere în CF vechi și 
actualizarea unor cărți funciare aferente imobilelor aflate în domeniul public al Județului 
Harghita 

Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi oferta D-vs. pentru serviciul de cadastru și topografie în 
vederea întocmirii documentațiilor cadastrale, topografice, pentru prima înscriere în CF vechi și 
actualizarea unor cărți funciare aferente imobilelor aflate în domeniul public al Județului 
Harghitapentru următoarele construcții/imobile: 

Imobilul Date de identificare a imobilului Obiectul achiziției 

Centru de sănătate 
pentru copii 
Sânmartin 

Clădire principală  
Sc = 2097 mp.  
Centrală termică şi ateliere Sc= 333 mp. 
Corp de cazare specialişti, Clădire P+1 - 
S.utilă. = 156 mp 
Cabină portar S.utilă =24 mp 
Garaj pentru autoturisme şi grajd S.utilă = 
130 mp 
Teren aferent: – curte şi grădină cu S = 
13.580 mp  

întocmirea documentațiilor cadastrale, 
topografice în vederea primei înscrieri în Carte 
funciară veche și actualizare CF 50.198 și 
50196-Sânmartin 

 

 

În vederea elaborării unei propuneri tehnice și financiare pentru serviciul susmenționat, 
operatorii economici interesați vor putea accesa și descărca Formularele și Necesitățile minim 
obligatorii de pe site-ul Consiliului Județean Harghita: 
http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte. 
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Oferta tehnică: va fi formulată conform cerințelor din Necesități minime obligatorii, care 
stabilește cantitățile, caracteristicile și condițiile minimale pentru aceste servicii. 
Oferta financiară: se va referi la prețul serviciilor, exprimat în lei, fără TVA, pentru fiecare imobil 
în parte și va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a achiziției. 
Oferta câștigătoare: va fi cea care respectă cerințele formulate în Necesități minime obligatorii și 
are prețul cel mai scăzut. 
Valoarea totală estimată a achiziției: 3.500 lei fără TVA. Valabilitatea ofertei va fi de 30 zile de la 
termenul limită de depunere a ofertei. 
Modalitatea de depunere a ofertei: 
 Pot depune oferte toți operatorii economici interesați indiferent dacă dețin sau nu cont în 
SEAP 
 Oferta financiară, Oferta tehnică, Declarația privind conflictul de interese se vor transmite 
la adresa de e-mail baralenke@judetulharghita.ro, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 
08.04.2022 
Persoana de contact: Bara Lenke, telefon 0266-207790. 
 
  Întocmit 
 Birta Antal Bara Lenke  
 director general consilier 
 

 
 
Miercurea Ciuc , 07.04.2022  
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