
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

În atenția operatorilor economici interesați pentru atribuirea contractului de servicii 
cadastrale 

Solicitare de oferte nr. ADV 1133692 
 
 
Întrebarea nr. 1: Va rog sa imi enumerati actele juridice care stau la baza acestei lucrari (daca acestea 
nu pot fi trimise in copii scanate) in vederea identificarii corecte a imobilului in baza de date digitala si 
pentru intocmirea ofertei financiare:  
- numarul de carte funciara, numar de cadastru primit anterior/ topografic/parcela 
- Hotarare de Guvern sau contract de vanzare cumparare in baza careia ANCOM a intrat in posesia 
imobilului,  
- Autorizatie de construire nr./data și enunțul acesteia ( construire /extindere imobil si numarul de nivele, 
suprafata desfasurata, numarul constructiilor totale edificate pe teren) 
- Numarul de proces verbal la finalizarea lucrarilor 
- Certificat de atestare a edificarii constructiei 
- Certificat energetic 
 
Răspuns la întrebarea nr. 1:  

- Numărul de carte funciară nou – 101845- OCPI Brașov;  

- Numărul de carte funciară vechi - 10788A+6-OCPI Brașov; 
- Număr cadastral/nr. topografic – A1-Cad: 1437 ; Top: - 
- Contract de vanzare cumparare in baza careia ANCOM a intrat in posesia imobilului - Act de comasare cu 
încheiere de autentificare nr. 5206/30.12.2007;   
- Autorizatie de construire nr./data si enuntul acesteia ( construire /extindere imobil si numarul de nivele, 
suprafata desfasurata, numarul constructiilor totale edificate pe teren): Autorizația de construire/ desființare 
nr. 11/07.03.2013, emisă de Primăria Comunei Prejmer, Brașov, regim de înălțime P+E, suprafața utilă = 
552 mp, suprafața desfășurată = 752 mp; 
- Numărul de proces verbal la finalizarea lucrărilor: Proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
SC-DA-14866 din 11.07.2014 privind lucrarea: Laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate 
electromagnetică; 
- Certificat de atestare a edificarii constructiei – Autoritatea contractantă nu deține acest certificat;  
- Certificat energetic- seria UA nr. 1256, nr. de înregistrare în registrul auditorului 335, data înregistrării 
08.07.2014, Anexa la certificatul de performanță al imobilului nr. 335/08.07.2014.  

 
 
     
 


