
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA TRUŞEŞTI 

Tel. 0231570207/ Fax 231570833 

E-mail: primaria_trusesti@yahoo.com 

Se aprobă, 

Primar, 

AILENEI PETRU GRIŞA 

 

Nr. 2540 din 23.03.2022 

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

1. Autoritatea contractantă : UAT COMUNA TRUSESTI cu sediul in localitatea 

TRUSESTI, comuna TRUSESTI, judeţul BOTOŞANI, strada 1, nr. 64, telefon 

0231570207, fax 0231570833 cod fiscal 3373497  

2. Detalii anunţ :  

3. Modalitate de atribuire: ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

4. Tip anunţ: cumpărare directă 

5. Criteriul de adjudecare: preţul cel mai scăzut.  

6. Cod si denumire CPV: 48612000-1 Sistem de gestiune a bazelor de date (Rev.2) 

7. Obiectul achiziţiei directe: „Servicii pentru actualizarea nomenclatorului stradal 

al comunei Trușești, judeţul Botoşani” 

8. Descriere: Se doreşte incheiarea unui contract de servicii privind actualizarea 

nomenclatorului stradal al comunei Trușești, judeţul Botoşani. 

9. Valoare estimata: 20 lei fară TVA /adresă, dar nu mai mult de 50.000 lei 

În acest context vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta 

dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente : 

1. Scrisoare de înaintare din care să rezulte procedura pentru care se transmite 

oferta(formular nr. 1) 

2. Datele de contact ale operaturului economic) adresa, număr de înregistrare la 

registrul comerţului, CUI, cont Trezorerie, telefon, adresa de e-mail valida), 

precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se ocupe de derularea 

contractului(formular nr. 2) 

3. Preţul serviciilor (lei fără TVA) 

4. Perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 de zile) 

Valorile se vor compara, ca sumă a serviciilor solicitate pentru un număr de 

2500 de adrese, în scopul întocmirii clasamentului în lei, fără TVA. 

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie semnate, datate şi 

parafate. 
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Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fi înscris în 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro). 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor cumpăra din catalogul electronic 

SICAP, de la operatorul economic desemnat câştigător. 

În termen de maxim 2 zile de la primirea comunicării din partea autorităţii 

contractante că oferta sa a fost declarată câştigătoare, operatorul economic 

desemnat câştigător trebuie să-şi publice în catalogul electronic oferta. 

Comunicarea dintre operatorii economici care îşi depun oferta şi autoritatea 

contractantă se va realiza prin, e-mail, astfel fiecare operator economic va indica în 

o adresă de e-mail validă. 

Dacă în termenul menţionat de 2 zile lucrătoare, operatorul economic nu îşi 

publică oferta în catalogul electroni SICAP, oferta sa va fi respinsă şi se va declara 

câştigător operatorul clasat pe locul 2. 

Data limită pentru transmiterea ofertelor este 28.03.2022, ora 16.00, la sediul 

Primăriei comunei Truşeşti, strada 1, nr. 64, fax 023157833 sau prin e-mail, la adresa 

primaria_trusesti@yahoo.com. 

Decontarea serviciilor se va realiza doar în urma avizării noului Nomenclator 
stradal de către toate instituțiile abilitate, pe baza următoarelor documente 
justificative: 

 
- procesul-verbal de recepție a serviciilor; 
 
- factura în original,  acceptată de către ordonatorul de credite al 

beneficiarului. 
 

NU SE ADMIT PLĂȚI PARȚIALE! 

Persoana de contact: Strungaru Dana, telefon: 0786478265/0231570207 interior 

213. 

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate. 

 

 

Întocmit,  

Consilier Achiziții publice 

Strungaru Dana 

  

https://sicap-prod.e-licitatie.ro/
mailto:primaria_trusesti@yahoo.com
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Specificatii tehnice 

 
„Servicii pentru actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Trușești, judeţul 

Botoşani” 
 

Intocmire Nomenclator Stradal cf. Ordin ANCPI nr. 448/2017  
 
Realizarea bazei de date electronice la nivel de UAT, care va fi integrata in „REGITRUL 

ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE”, se realizeaza conform 

dispozitiilor art. 5, alin. 2 din legea 7/1996, conform dispozitiilor art. 10 din HG 777/2016, 

privind structura, organizarea si functionarea RENNS, precum si Ordinului Directorului 

General al ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile de 

lucru RENNS.  

 
PRINCIPALELE OBIECTIVE ASIGURATE PRIN CONSTITUIREA BAZEI DE DATE 

ELECTRONICE.  
 
Constituirea bazei de date electronice la nivel de UAT, care trebuie integrata in 

„REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE” are ca scop 

realizarea unui sistem informatic de tip geografic/ geospatial care sa permita gestiunea pe 

intreg ciclul de viata, evidenta si consularea la nivel national a nomenclaturii stradale, a 

inregistrarii unice a fiecarei adrese, standardizarea la nivel national a nomenclaturii 

stradale precum si asigurarea accesului oricarei institutii publice la un sistem unic de 

nomenclatura stradala.  

 
ETAPE  
 
-digitizarea arterelor pentru fiecare localitate;  

-atribuirea de denumiri,descrieri artere,harta pentru fiecare localitate cu strazile 

denumite, intocmirea actelor pentru avizul prefecturii. Actualizare adrese postale Crearea 

bazei de date GIS actualizata Convertirea datelor geospatiale in format GIS actualizarea 

datelor in Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală; 

- Identificarea tuturor arterelor si drumurilor din intravilan, definite conform legislatiei 

mentionate, crearea suportului grafic cu dispunerea lor si punerea la dispozitia 

Beneficiarului in vederea atribuirii denumirilor; 

 - Asistenta la intocmirea proiectului de HCL pentru atribuirea denumirilor;  

- Identificarea imobilelor din intravilanul localitatilor, in vederea atribuirii de numere 

administrative;  

- Parcurgerea la teren pentru culegerea atributelor;  

- Digitizarea arterelor pentru fiecare localitate; 
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- Atribuirea de denumiri, descrieri artere, harta pentru fiecare localitate cu strazile 

denumite, intocmirea actelor pentru avizul prefecturii; 

- Actualizare adrese postale; 

- Crearea bazei de date GIS actualizata;  

- Convertirea datelor geospatiale in format GIS actualizarea datelor in Registrul 

Electronic Național de Nomenclatură Stradală;  

- Predarea bazei de date către beneficiar; 

 

 
 

Responsabil urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, 
Ing. Teodorescu Constantin 

 


