
 
    Operator economic 
(denumirea/numele/adresa)  

 

                                                      CĂTRE, 

(denumirea organizatorului licitatiei şi adresa completă) 
 

Subsemnatul/a ________________________________ , administrator (asociat, 
reprezentant) al_____________________________________, vă rog să aprobaţi înscrierea la 
licitaţia  publica organizata in data de 10.10.2017, ora10,00, pentru închirierea terenului 
intravilan in suprafata de ............ mp , situat in intravilanul comunei Tirgsoru Vechi, sat 
Zahanaua, tarlaua  T-44, parcela arabil  P- 229, nr. cadastral .............. . 
 
1) Subsemnatul/a ____________________________________________ 
2) Domiciliul_______________ _____________________________________________ 
3) Telefon _____________________________________________________________ 
4) CNP___________ ______________________________ 
ofer un pret de __________________________________________EURO/mp. la care se adauga TVA. (pretul in 
cifre si litere) 
 
             Anexez urmatoarele acte: 

          A. pentru persoane juridice: 
(1) a)-copii de pe Certificatul de înmatriculare  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului si copie 

de pe Actul Constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante valabile la data licitatiei. 

      b)-copie Certificatul de înregistrare Fiscală,  

 (2)-certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F - 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original - daca in aceste certificate se arata ca nu a platit 
toate obligatiile prevazute, oferta va fi declarata ca oferta neconforma; 

(3)-declaraţia reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se 
afla in reorganizare judiciara sau faliment; 

(4)-acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini, respectiv chitanta care atesta 
achitarea acestuia, in copie; 

         (5)-procură pentru persoane împuternicite sa participe la licitaţie; 

         (6)-cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1); 

(7)-formularul de oferta financiara. (formularul nr. 2); 

(8)-informatii generale (formular nr.3); 

           (9)-model de contract aprobat. 

FORMULARUL NR 1
- cerere tip de participare la licitatie

     

 



 

       B. pentru persoane fizice: 

1. copie de pe actul de identitate; 
2. copie de pe autorizaţia de libera practica, eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal 

de constituire, după caz; 
3. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini, respectiv chitanta care atesta 

achitarea acestuia, in copie; 
4. informatii generale (formular nr.3) 
5. certificat fiscaldin care sa rezulte ca are achitate la zi obligatiile fiscala la bugetul local si bugetul 

de stat; 
6. cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1) 
7. formularul de oferta financiara.( (formularul nr. 2) 
8. modelul de contract de vanzare semnat de catre ofertant. 

La licitatie nu poate participa persoana fizica sau juridica care se afla in una din situatiile: 
a) -este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, sau este într-o 
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) -face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 
a); 

c) -a avut litigii cu Autoritatile Administraţiei Publice Locale si i s-a dovedit culpa prin hotarare 
judecătoreasca; 

 
Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie, a conditiilor pentru incheierea sau incetarea 
contractului, a conditiilor respingerii ofertei, prevazute in caietul de sarcini si imi asum responsabilitatea 
respectarii conditiilor stabilite .  
Menţionăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare ne 
obligăm să acceptăm ca plata sa se faca la cursul EURO din ziua efectuarii platii precum 
şi conditiile de achitare a inchirierii stabilite de către vanzator in formularul de contract. 

 

Oferta mea este valabila 90 de zile de la data depunerii acesteia. 

 

 

 

 Data ________________                                   Ofertant________________                           

                                                                                    Semnătura  (stampila)  


