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Primăria Municipiului Botoşani 
Nr .^^^^dinOSjO ,2015 

Avizat, 
Administrator Public, 

Adriana/ţZăiceanu 

Caiet de sarcini 

1. Obiectul 
1.1 Prezentul document stabileşte condiţiile ce trebuie îndeplinite de către prestator şi de către 
autoritatea contractantă, aşa cum sunt identificate în contractul de achiziţie, având ca obiect: 
- obiectiv : întocmirea documentaţiei tehnice de întabulare a terenului aferent Dispensarului 
medical nr. 3 din str. împărat Traian nr. 42. 
1.2 Prestatorul nu poate livra documentaţii elaborate de terţe părţi 

2. Documente 
2.1 Autoritatea contractantă se obligă să pună la dispoziţia prestatorului următoarele: 
- Acte de proprietate; 
- Delegaţie care să permită vizionnarea locaţiei şi efectuarea măsurătorilor; 

3. Obligaţiile prestatorului 
3.1 Documentaţiile precizate la punctul 1 vor fi elaborate numai de persoane juridice autorizate de 
Agenţie Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a executa lucrări în doemniul 
cadastrului, topografiei şi geodeziei. 
3.2 Prestatorul se angajează să elaboreze documentaţiile din momentul în care semnează contractul. 
Termenul de livreare este de 10 zile calendaristice iar toate consturile decurgând din avize, acorduri 
sau altetele asemenea sunt în sarcina prestatorului. 
3.3 Prestatorul se obligă ca, din momentul în care a acceptat elaborarea documentaţiilor, să respecte 
condiţiile de confidenţialitate. 
3.4 Prestatorul se obligă să livreze documentaţiile şi în format electronic. 

4, Condiţii tehnice 
Ridicările se vor face în sistemul de proiecţie STEREO 1970 şi sistemul de referinţă 

altimetric M.Neagră -1975. 
Vor fi executate ridicări topografice utilizând metoda radierii directe cu sprijin pe punctele 

determinate în reţeaua de sprijin şi ridicare (planimetrică şi altimetrică). 
Punctele măsurate în teren trebuie să asigure o densitate necesară realizării curbelor de nivel 

cu echidistanţa de 0,5+1 m şi trebuie să reprezinte formele de relief cu precizia solicitată. 
Vor fi executate măsurători topografice asupra tuturor punctelor ce definesc detalii în teren 

ce definesc lucrări executate sau în curs de execuţie. 
Planul topografic se redactează în conformitate cu prevederile caietului de sarcini la scara 

1/1000. 

Planul topografic trebuie să conţină: 
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-punctele reţelei planimetrice şi altimetrice; 
-Limitele parcelelor proprietate privată sau publică conform documentaţiilor de 
întabulare înscrise la O.C.P.I. Botoşani; 
-Punctele de frângere ale parcelelor; limitele subparcelelor; limitele la sol ale clădirilor, 
construcţiilor anexe, alei, imprejmuirile; 

La redactarea planului topografic se vor respecta prevederile referitoare la cartografierea 
plantarilor scara 1/1000 cuprinse în normativul C 100-69 şi Atlasul de semne convenţionale la scara 
1/5000, 1/2000, 1/1500-ediţia 1978. 

5. Verificarea lucrărilor 
Verificarea lucrărilor se va efectua conform Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie 

a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrametriei şi 
al cartografiei. 

6. Condiţii de redactare 
Scara de întocmire - 1/1000. 
Ridicările se vor face astfel încât să poată fi prelucrate pe calculator cu programul Autocad. 
Documentaţia va cuprinde: 

Memoriu tehnic; 
Inventar de coordonate ale tuturor punctelor pe suport magnetic în format TXT; 
Planurile topografice; 
Planurile de situaţie scara 1/1000 plotate pe hârtie în 3 exemplare şi pe suport magnetic în format 
DWG şi DXF; 

Plata se face din subcapitolul 70.03.01. punctul 1- întocmire documentaţie Carte 
funciară şi ridicări topografice clădiri şi terenuri proprietate CL 

Serviciul Patmm tiu, Birou Cadastru, 
Puiu Cezar / y f Dorin Palaghiu 
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