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Nr. 430 din 11.07.2017
Clarificări privind accesarea Masurii 7/6B
1. Proiectele pe cadastru cuprind si intravilan si extravilan?
Raspuns: Proiectele pot cuprinde intravilan si extravilan, atata timp cat nu se suprapune cu alte
programe de finantare nationale sau internationale
2. Cum stabilim ce anume se cuprinde in cadastru? Exista elemente prioritare? Sunt
prioritare cladirile publice, operatorii economici sau populatia?
Raspuns: Suprafața cuprinsă în proiect pentru care se realizează cadastru se stabileste în sedința
de Consiliu, prin Hotărăre de CL. Nu exista elemente prioritare, dar recomandam a se realiza
cadastru pentru beneficiarul public (inventarul comunei).
2.1 Cadastru general priveste doar prima inscriere?
Raspuns:Conform fisei măsurii prin realizarea acestui proiect se dorește de a pune la dispoziţia
celor interesaţi, în orice moment, date reale şi complete pentru: "determinarea stadiului si evolutiei
fondului funciar pe comunitate, stabilirea impozitului funciar, cunoașterea fondului imobiliar- edilitar și a
stării acestuia, întocmirea studiilor și proiectelor pentru sistematizarea teritoriului și a localitatilor,
obținerea de date pentru întreținerea străzilor, drumurilor, căilor ferate, etc, alegerea amplasamentelor
obiectivelor industriale și social-culturale, folosirea, amenajarea și regularizarea cursurilor de apă, amenajarea
și exploatarea rațională a pădurilor, protecția mediului, soluționarea litigiilor dintre propietari cu privire la
terenuri, realizarea bazei de date cadastrale necesare întocmirii SIT-urilor".
3. Ce costuri putem include in bugetul proiectului: masuratori si prelucrare sau cuprindem
si partea de avizare? Avizarea poate diferi ca si cost si este greu de estimat
Raspuns: In bugetul proiectului puteti introduce toate costurile in limita a 50.000 euro eligibil
4. Cine si când stabileste ce anume se masoara? Stabileste primaria acum prin acest
Memoriu justificativ?
Raspuns: Suprafața cuprinsă în proiect pentru care se realizează cadastru se stabileste în sedința
de Consiliu,
prin Hotărăre de CL. In cadrul memoriului Justificativ se va detalia
obiectivele/suprafetele care vor fi masurate.

5. Fiind o prestare de servicii trebuie sa atasam trei oferte de pret de la firme de cadastru cu
estimarea per imobil?
Raspuns: Pentru justificarea preturilor se vor atasa 3 oferte de pret in baza carora a fost stabilit
bugetul proiectului. Rezonabilitate preturilor va fi efectuata de catre expertii evauatori in procesul
de evaluare
6. Referitor la parteneriate, la depunerea proiectului trebuie sa depunem un acord de
parteneriat intre primarie si beneficiarii directi (operatori economici si personae fizice)?
Raspuns: Parteneriatul se va depune in situatia in care beneficiarul investitiei (Comuna) va
realiza cadastru pentru alti beneficiari (persoane fizice sau juridice)
7. In privinta punctajului stabilit de dvs prin ghid, avem in lucru Centrala termica la Scoala
Filipeni si Grup sanitar la Scoala Odobesti si punctajul e de 10 puncte la fiecare, adica
minim. ce sanse au sa obtina finantare in aceste conditii?
Raspuns: Conform Ghidului Solicitantului M7/6B, un proiect poate primi finantare cu minim 10
puncte, si fiecare institutie este conditionata de a depune un singur proiect in cadrul sesiunii

