
 
 
PREŞEDINTE                                                                                    Nr. 20114 din 20.10.2021 
 
 
 

CLARIFICARE  NR. 1 
 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  de servicii având ca obiect:  
„Evaluare a terenurilor identificate ca locație pentru construire Parc Industrial în 

județul Sălaj” 
 

             Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm 
următoarele:  
 
 
 Întrebare 1 : 
   ,, Formularul de Ofertă'' -  Formular 10 B  atașat de anunțul d-voastră (este atașat 
la acest e-mail) face referire la alte parcele decât cele descrise în Caietul de Sarcini,  Plan de 
încadrare în zonă, planul topografic și alte documente parte din anunț. 
Care sunt exact parcelele pe care le doriți evaluate și cum sunt individualizate acestea? - Nr. 
Carte funciară, nr. topografic/cadastral, adresă etc. 
 Răspuns 1: 
 Dintr-o greșeală s-a atașat  „Formular de Ofertă'' -  Formular 10 B aferent unei alte 

proceduri de achiziție.  
Atașat prezentei vă transmitem  „Formular de Ofertă'' -  Formular 10 B corect. 

 
 
Întrebare 2: 

În Caietul de Sarcini, punctul 4 - Scopul Achiziției se precizează ca scop al evaluării 
stabilirea valorii juste. În Caietul de Sarcini punctul 5 Obiectul Contractului, pag .3, primul 
alineat se face referire la valoarea de piață. Cele două valori nu sunt tot timpul echivalente. 
Care valoare se dorește determinată? 
 Răspuns 2: 

          Referitor la stabilirea valorii juste sau a valorii de piață a terenurilor evaluate, 

menționăm faptul că Autoritatea Contractantă solicită prin Raportul de evaluare care va fi 

elaborat conform caietului de sarcini determinarea valorii de piață a imobilelor evaluate. 

 
 
Întrebare 3: 

Cele 15 zile aferente duratei de realizare a Raportului de evaluare sunt zile lucrătoare 
sau calendaristice? 

 
 



Răspuns 3: 
Conform clauzelor contractuale, ART.1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE, pct. 1.1.... 

zile -  zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare, durata de realizare a Raportului de evaluare este de 15 zile calendaristice. 

 
 
 
      Șef Serviciu                                                    
      Vultur Maria                                                                                      Întocmit 
                                                                                                     Stanciu Mariana Crina 


