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Clarificarea nr. 5 privind accesarea Masurii 7/6B

1. Asociația Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” aduce la cunoștință, beneficiarilor
care doresc să depună proiect în cadrul Măsurii 7/6B - Dezvoltare locala cu un grad ridicat
de integrare socio-economica plasata sub responsabilitatea comunitatii, următoarele:
a. Referitor la proiectul de cadastru va rog sa-mi spuneti daca trebuiesc intocmite si
devize conform HG 907 si daca da, unde anume in deviz trecem valoarea aferenta
serviciilor de cadastru.
Pentru obiectul de investiţii cadastru general, se va folosi Cererea de Finanţare pentru
servicii, fără a se mai întocmi devize conform HG 907.
b. Bugetul alocat pentru servicii de cadastru este de 47000 euro (diferenta fiind
consultanta achizitionata deja) si conform achizitiilor publice depaseste pragul de achizitie
directa, urmand a se organiza o procedura simplificata. Castigatorul poate fi o persoana
fizica autorizata, II sau SRL.
Procedura de achiziței publică privind realizarea proiectului se va desfășura ulterior, după
semnarea contractului de finanțare și vor fi respectate prevederile Manualului de achiziții
beneficiari publici publicat pe site-ul afir.info
c. In cererea de finantare bugetez aceste sume la capitolul I (la experti?) sau cum imi
sugerati sa procedez ca sa fie corect? Normal eu nu am cum sa stiu dinainte cati angajati va
implica castigatorul.
În conformitate cu prevederile Cererii de FInantare pentru servicii în cadul documentului
ANEXA 1, apare menționat faptul că în cadrul cap. I, pot fi prevăzute cheltuieli cu salariile și
onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (experti cheie, manager de
proiect si alte categorii de personal). Experții cheie sunt definiți ca experți care desfășoară
activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. Considerăm faptul că experții cheie
pot fi persoanele/formele juridice care vor efectua serviciile de cadastru.
Referitor la numarul persoanelor implicate în această activitate, acest lucru va fi stabilit si
menționat în ofertele primite de dvs. de la prestatorii de servicii care să susțină costul/tariful
pentru serviciul ofertat.
d. Cand am stabilit bugetul cu angajatii primariei, am avut 3 oferte de la trei firme
de cadastru, am ales oferta cea mai mica, am impartit bugetul pe cadastru la pretul/imobil

si i-am rugat sa-mi aduca o lista cu semnaturi de la cate imobile ne-au iesit la care adaugam
un imobil public - respectiv cimitirul comunei. Cei de la primarie au trimis un tabel cu 1046
de semnaturi, mult peste calculul stabilit si unele persoane sunt trecute pe marginea
tabelului..in afara numerotarii.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, lista persoanelor care vor beneficia
de serviciile de cadastru, trebuie să fie asumată prin HCL. In plus trebuie prezentat un acord de
parteneriat încheiat cu toți proprietarii obiectivelor care se regăsesc în blocul fizic compact care
urmează a fi cadastrat. Proprietarii obiectivelor care urmează să fie cadastrate își vor exprima prin
semnătura acceptul cu privire la realizarea lucrărilor de cadastru. Acest acord de parteneriat va fi
asumat de Consiliul Local prin emiterea unei HCL.
În situația în care valoarea obiectivele propuse a fi cadastrate asumate prin HCL nu se
încadrează în alocarea financiară eligibilă acordata prin GAL, acesta valoarea va fi trecută pe
coloana cheltuielilor neeligibile, fiind suportate de către beneficiar.
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