GHID

privind alocarea sumelor pentru contractele de finantare incheiate intre OCPI
9i UAT privind serviciile de inregistrare sistematicd

Alocarea sumelor precum 9i raportarea de cetre beneficiari a stadiului de execu-tie
al deruldrii contractelor avand ca obiect lucrerile de inregistrare sistematici initiate, in
conditiile legii, de unitAtile administrativ-teritoriale se desfdQoard dupa cum urmeazS:

1. Analiza bugetului de venitufi proprii si realizarea proiectului de buget pe
venituri proprii al ANCPI.
ln vederea alocirii sumelor pentru finantarea lucrerilor de inregistrare sistematice
ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unitetilor administrativ{eritoriale, ANCPI
va efectua o analize bugetar5 asupra realizdrii veniturilor proprii, comparativ cu cheltuielile
care se finanteazd potrivit actelor normative in vigoare din aceastd sursA de finantare 9i
vapune la dispozitia Consiliului de Administratie suma disponibile pentru finanfarea
acestor categorii de lucrdri pentru anul corespunzAtor.

2. Aprobarea bugetului pe venituri proprii alANCP|
Consillul de Administratie va aproba gi va dispune alocarea in mod egal a sumelor
necesare finanterii lucrdrilor de inregistrare sistematice pentru fiecare UAT, in limita
fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevazute la o pozitie distincte de transferuri in
bugetul ANCPlgi, ulterior aprobdrii bugetului conform reglementArilor legale in vigoare, vor
fi repartizate in bugetele OcP|-urilor gi vor constitui surse de finantare distincte pentru
bugeiele UAT-urile beneficiare.

3. Aprobarc bugeusolicitare

de rectificare bugetard OCPI

Dupe aprobarea bugetului, conform reglementerjlor legale in vigoare, ANCPI va
repartiza in bugetul fiecarui OCPI, la o pozitie distincte de transferuri, sumele
corespunzdtoare finanterii lucrarilor de inregistrare sistematicS, astfel cum au fost
aDrobate de Consiliul de Administratie.

4.

Comunicarea documentelor de cetre ANCPI cetre OCPI-Uri

DupA aprobarea bugetului, ANCPI va transmiie fiecarui OCPI fila de buget cu suma

aprobate

s-i alocata pentru finantarea lucrerilor de inregistrare

sistematice
corespunz;toare UAT-urilor din aria de competenF a fiecarui OCPI, modelul contractului
de finantare, Specificatiile Tehnice pentru realizarea lucrArilor sistematice de cadastru,
aprobaie prin Ordin al directorului general al ANCPI, precum si extrasul din anexa la
Hotararea Consiliului de Administratie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din
fiecare judet.

5.

Comunicarea documentelor de cetre OCPI-uri cetre UAT-uri

OCPI va comunica fiecerui UAT din aria de competentd teritoriale suma alocatd
pentru flnantarea lucrerilor de inregistrare sistematice. De asemenea va transmite modelul

contractului de finantare precum 9i Specificatiile Tehnice aprobate prin Ordinul direciorului
general al ANCPI.

6,

Transmiterea solici6rilor de finantare de cetre IJAT-uri cetre OCpl

in situatia in care UAT doregte finantarea lucr;rilor de inregjstrare

sistematice,
transmite catre OCPI solicitarea de finantare, contractul de finantare semnat, intocmit ln
doud exemplare, cete unul pentru fiecare parte. Termenul pani la care UAT-urile pot
solicita incheierea contractului de finantare este de maxim 45 de zile de la intrarea in
vigoare a procedurii de alocare a sumelor, , pentru anul 2016. pentru anii urmatori
termenul de 45 de zile se va calcula de Ia primirea instiintdrji transmisd de cdtre OCpl
fiecdrui UAT din aria de comoetentd teritorialS.

7. incheierea contractului

de finantare intrc OCPt-uri 9i IJAT-uri

OCPI va semna contractul de finantare in limita sumelor aprobate si comunicate de
cdtre ANCPI prin extrasul din anexa la Hotdrarea Consiliului de Administratie, un exemplar
al acestuia urmand a fi transmis UAT-ului.

La implinirea a 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile OCPI va notifica
UAT-urile din aria de competentd, care nu au solicitat incheierea contractului de finantare,
pentru incheierea contractului de finantare intr-un termen de 15 zile de la primirea
notiticdrii, sub sanc(iunea pierderii finanterji pentru anul in curs si totodati se va motiva
refuzul solicit6rii finantdrii
UAT-urile vor rectifica bugetul de venituri 9i cheltuieli in sensul majorarii acestuia, in
baza contractului de finanlare incheiat cu OCPI in limita sumelor prevezute in acesta, la o
pozitie distinctd, ca sursd de finantare cu destinatie unicd.

UAT-urile respund de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin
prezentul program, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.

8. Modaliteli

de achizitie publicd

Dupa incheierea contractului de finantare, UAT-ul procedeaze

la

organizarea,

derularea gi finalizarea achizitiei publice de servicii.
Fiecare UAT, in calitate de autoritate contractantd, este responsabile pentru modul
de atribuire a contractului de achizilie publiceiacordului-cadru (prin proceduri de achizitie),
inclusiv achizilia direct;, cu respectarea tuturor dispoziliilor legale aplicabile.

Modalitatea de achizilie se va stabili

in functie de

valoarea estimatd

a

tuturor

achizitjilor cu acelagi obiect sau destinate utilizdrii identice ori similare, ori care se
adreseaze operatorilor economici ce desfegoard constant activit5ti intr-o piale de profil
relevante, pe care autoritatea contractanti intentioneazd se le atribuie in cursul unui an
bugetar, astfel:

Dacd valoarea estimata este mai mica decat 132.519 lei' exclusiv TVA'
autoritatea contractante are dreptul de a achizitiona direct serviciile, in
conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA 1 din H.G. nr. 395/2016;
ol ln cazulin care valoarea estimatd a achizitiei publice este mai mica decat
600.129 lei exclusiv TVA, se aplicd procedura simplificate in conformitate cu
art. 113 din Legea nr. 98/20'16 9i prevederile din Sectiunea 5' Paragraful 8 din
HG. Nr 395/2016;
c)

Pentru valori mai mari sau egale decat 600.129 lei exclusiv TVA' se aplice
procedurile de licitalie deschisi sau licitalie festranse;

o) Achizilia se va Tnscrie in Programul anual al achiziliilor publice

8.1.

Achizitia directa

cand se utilizeazS?
Autoritatea contfactanta are dreptul de a achizitiona direct servicii in mdsura in care
valoarea estimate a achizitiei, fdra TVA, este mai mice decat 132.519lei exclusiv TVA'
Cum se deruleaze?
Achizitia directa se realizeazd astfel:

-

Se acceseaze catalogul electronic publicat in SEAP dupd cum urmeaze: u4@g
licitatie.ro/ optiunea "Proceduri de atribuire"/ optiunea "Cumpdrdri directe"i opliunea
"catalog de produse/servicii/lucreri";

-

Se cautd serviciile ce fac obiectul achizitiei dupd mai multe motoare de cautare,
cum ar fi: cod CPV, denumire serviciu, etc. Atentie, prelurile afi$ate in catalogul

electronic din SEAP nu contin TVA.

-

in cazulin care autoritatea contractanta nu identific5 in cadrul catalogului electronic
serviciul care ii poate satisface necesitatea sau constatd ca pretul postat de
operatorii economici pentru obiectul achiziliei este mai mare decat prelul pietei sau
din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic,

atunci autoritatea contractante poate realiza achizitia de
economic, elaborand in acesi sens o noti justificative;

-

la

orice operator

Autoritaiea contractaniS va avea in vedere ca in campul ,,DESCRIERE" sa
mentioneze faptul ce serviciile trebuie prestate, receplionate $i pletite pan5 la

-

sfar$itul anului bugetar in curs Si c; specificatiile tehnice aprobate prin Ordin al
Directorului General alANCpl trebuie asumate de cdtre Drestatori:
Angajamentul legal prin care se angajeazi cheltuielile aferente achizitiei directe de
servicii inregistrare sistematice este contractul de achizitie publice;

Specificaliile tehnice aprobate prin Ordin al Directorului ceneral al ANCPI sunt
parte integrantd din contractulde achizitie publici;

NOTA;
Autoritatea contractantd va estima achizilia unei cantitdti de servjcii care sA permiti atat
contractantd pane la sfargitul anului bugetar.

Dupi prestarea 9i receptia serviciilor, ANCPI va deconta un pret unitar de pand ta maxim
60 leiicarte funciard. cu TVA inclus.

4.2.

ProcedurasimplificatA

Cand se utilizeazS?
ln cazul in care valoarea estimatd a achizitiei publice este mai mica decat 600.129 lei
exclusiv TVA.
Cum se initiazd?
Prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare.

Cum se deruleazd?

.
.

1 etapA

mai multe etape

Criterii de calificare Si selectie
Se solicite doar cerinte privind:

.
.
.

motivele de excludere;
capacitatea de exercitare a activitetii profesionale;
experienla similare.

NOTA:
> Operatorii economici care depun ofertA pot si invoce sustinerea unui/unor teryterli
pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilitd pentru dovedirea experientei
similare.

>

Nu se solicita standard de asigurare a calititii si siandard de management de
mecltu.

Anuntul de participare gi daia limite de depunere a ofertelor este de:
Cel putin 10 zile, in cazulin care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie
publice de servicii.

Documentele care stau la baza demarerii procedurii simplificate sunt:

a)

Documentatia de atribuire care contine:

.
.
.
.

Figa de date (corelatie cu DUAE)
Caietulde sarclni (conlinand specificatiile tehnice aprobate prin Ordin al
Directorului General al ANCPI)
Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii)
Formulare gi modele de documente, inclusiv DUAE

b) Documentele-suport, respectiv

.

.

declaralia privind persoanele ce delin functii de decizie in cadrul autorititii
contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din pariea furnizorilor de
servicii auxillare achizitiei, precum 9i datele de identificare ale acestora;
strategia de contractare

NOTA:

>
>

>

de achizilie
publice/acord cadru.
Documentatia de atribuire se elaboreaze de autoritatea contractantd 9i se aprobe
de reprezentantul legal al autoritatii contractante.
Procedura simpliflcate se realizeazd in conformitate cu prevederile legale cuprinse
in Legea nr. 98i2016 ii H.G. nr. 395/2016.
Procedura simplificaiS se finalizeazd cu incheierea unui contract

9. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finantare incheiat intre

OCPI

9i UAT

ln iermen de 3 zile lucretoare de la'incheierea contractului de achizitie publice,
UAT-ul are obligatia de a transmite cetre OCPI o copie conform cu originalul a acestuia.

in cazul in care valoarea serviciilor contractate de UAT este mai micA decat
valoarea sumei prevazute in contractul de flnantare, valoarea acestuia din urma va fi
modificaie in mod corespunzetor prin act aditional, 9i totodate se va diminua 9i bugetul la
pozitia bugetara de hansferuri. oCPl va disponibiliza sumele remase neutilizate in urma
rectiflcarii bugetului, cdtre ANCPI.

10.

Derularea gi receptia lucreribr de inregistrare sistematicd

UAT va comunica lunar, pane la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioard
cdtre OCPI stadiul privind derularea contractului, prin intocmirea unui raport, conform

Anexei4.

OCPI va comunica lunar, pand la data de 10 a lunii curente pentru luna
anterioara cahe ANCPI stadiul privind derularea contractului, prin intocmirea unui raport,
conform Anexei 5.
La finalizarea lucrarilor de cadastru sistematic OCPI intocmeste PVR TEHNIC si
solicite ANCP! verificarea numerului de imobile receptionate in vederea deschiderii ce(ilor
funciare.
Dupe confirmarea de cetre ANCPI a numdrului de imobile receptionate, OCPI
transmite un exemplar original al PVR TEHNIC cetre UAT In vederea emiterii PVR
SERVICII .
UAT va emite PVR SERVICII pentru serviciile prestate pe baza PVR TEHNIC
emis de OCPI. PVR SERVICII va fi semnat de catre UAT si prestator in termen de maxim
5 zile lucretoare de la comunicarea PVR TEHNIC.

11,

Emiterea facturii de cete prestator

Prestatorul va emite factura coresounzetoare serviciilor orestate in termen de
maxim 3 zile lucratoare de la data incheierii PVR Servicii care va fl inregistrate la sediul
Primeriei UAT.

l2.Solicitarea de cAte UAT a transferului sumelor necesare efectudrii Dldtilor
cdtre OCPI
UAT va transmite solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuarii pletii
intocmite conform normelor procedurale care va fi insotiti de PVR Tehnic, de PVR
Servicii $i de facture, in copie conform cu originalul.

l3.Deschiderea de fonduri cetre OCPI
ANCPI va transfera fondurile cdtre OCPI in urma verificdrii documentatiei transmise
de catre acesta.

14.

Transferul fondurilor cetre UAT

OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzatoare in contul UAT mentjonat in
contractul de finantare, in termen de 2 zile lucratoare de la primirea acestora in contul de
Trezorerie.

Pentru transferul fondurilor corespunzAtoare, UAT va deschide in Trezorerie cont
cu simbol distinct pentru finantarea contractelor de inregistrare sistematice.

lS.Eectuarea pldtii de cete UAT
Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind
angajarea, lichidarea $i ordonan.tarea cheltuielilor, precum gi organizarea, evidenta 9i
raportarea angajamentelor bugetare 9i legale.
UAT efectueazS plata cdtre prestatorul de servicii conform contractului de achizitie
publice qitransmite cetre OCPI o copie conform cu originalul a ordinului de plata.

in cazul in care UAT nu efectueazd plata, fondurile neutilizate vor fi restituite in
contul OCPI, pane cel tarziu la data de 25 decembrie a anului in curs.

OCPI va transfera aceste sume

in

contul ANCPI, conform Normelor privind

incheierea exercitiului bugetar emise anual de cdtre Ministerul Finantelor Publice.

