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MEHEDINŢl

COMUNICAT DE PRESĂ
OCPI MEHEDINŢl, 04.08.2020

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publjcitate lmobiliară (ANCpl) a iniţiat o procedură de
licitaţie deschisă pentru achiziţionarea servicii[or de înregistrare sistematică În Sistemul integrat
de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 261 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 35
de judeţe. Lucrările de cadastru general sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014
-2020 (POR). Printre acestea se numără şi 11 comune din judeţul Mehedinţi
ANCpl, instituţie aflată În subordinea Ministerului Lucrărilor Publjce, Dezvoltării şj Administraţiei

(MLPDA), a publicat astăzi, 4 august 2020, În Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu
numărul CN1023371 -„Servicii de înregistrare sistematică În Sistemul lntegrat de Cadastru şi Carte
Funciară a imobilelorîn 261 UAT-uri".
Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul

T^aîro_r,_Pr!:.!:P_„.9feî:t_e_rîsa_g_ipduluideacoperireşiinciuziuneasistemuiuid6înr6gistrare-aprioprietiţiid;în
zonele
rurale din Românid' .
Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot.
Suprafa|a totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de
luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA).
Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la această

procedură pot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerin{ele
solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea oferte`lor este 15 septembrie 2020.
P_r:!ie_c+_JJ_J,_„C_!:şt.e_rea^gre,duluid,e.acoeeri.rpşi.inplu_ziun6aşistemului.deînregistrareaproprietâţilor
fn zone/e rt/ra/e d/.n Român/.a" completează obiectjvul Programului naţional de cadastru şi cahe funciară
2015 -2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de Înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660
de UAT-uri situate În zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro,
din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi
46.933.673 de euro -cofinanţare de la bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:
•
localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master
Planul General de Transpori al Româniej;
•
localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în
•

cadrul altor programe;
localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul

informal la proprietate.
Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului
de Înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" puteţi găsi accesând

lt-tp „wxşaantc3iărs:(i,nîsetă o:ep,/oprroi:ctâ;3,3âri::r| 4d#beţu, Mehed,nţi pentru care au fost demarate
procedurile de atrjbuire.
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MEHEDINŢl

UATiuri din judeţul Mehedinţi pentru care au fost demarate procedurile de
atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică În

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
Judeţ

Denumire UAT

Număr lot

MEHEDINTl

BURILA MARE

Lotul nr.133

MEHEDINTl

BUTOIEŞTl

Lotul nr.134

MEHEDINTl

GOGOŞU

Lotul nr.135

MEHEDINTl

HINOVA

Lotul nr.136

MEHEDINTl

lLOVIŢA

Lotul nr.137

MEHEDINTl

JIANA

Lotul nr.138

MEHEDINTI

PRUNIŞOR

Lotul nr.139

MEHEDINTl

STÂNGĂCEAUA

Lotul nr.140

MEHEDINTl

ŞIMIAN

Lotul nr.141

MEHEDINTl

TÂMNA

Lotul nr.142

MEHEDINTl

VOLOIAC

Lotul nr.143
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