
 
        Operator economic 
.............................................. 
.............................................. 
    (denumirea/numele/adresa)  

 

CĂTRE, 

 

(denumirea organizatorului licitatiei şi adresa completă) 

 
Subsemnatul _________________________________________ , administrator (asociat, 

reprezentant) al_____________________________________, vă rog să aprobaţi înscrierea la licitaţia 
publica organizata in data de ......................, ora ............, pentru închirierea spaţiului situat la adresa 
:sat Strejnicu, str._________________ _______ ,nr.________, in suprafata de 35,80 mp., Comuna 
Tirgsoru Vechi, Judetul Prahova, in vederea desfasurarii activitatii de ..................... .  
 
Anexez urmatoarele acte: 

 
A. pentru persoane juridice: 
pentru persoane juridice: 

(1)- copii de pe Certificatul de înmatriculare  eliberat de Oficiul Registrului Comerţului si copie de pe Actul 
Constitutiv (din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul solicitat), inclusiv de pe toate actele adiţionale 
relevante valabile la data licitatiei. 

-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; 

- informatii generale (formular nr.3) 

         (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) 

 

 

 

FORMULARUL NR 1
- cerere tip de participare la licitatie                                                                                                                             

 



B. pentru persoane fizice: 
1. copie de pe actul de identitate; 
2. copie Certificatul de înregistrare Fiscală 
3. copie de pe autorizaţia de libera practica in domeniul solicitat, eliberată de autoritatea competentă sau de 

pe actul legal de constituire, după caz; 
4. 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, ofeta va fi declarata ca fiind neconforma; ; 

5. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini, respectiv chitanta care atesta achitarea 
acestuia, in copie; 

6. informatii generale (formular nr.3); 
7. procură legalizată de la Notar public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de 

mandatari ; 
8. declaraţie din care să rezulte că persoana fizica nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; 
9. cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1); 

10. formularul de oferta financiara.( (formularul nr. 2) 
11. Persoanele fizice care au castigat licitatia sunt obligate ca in termen de 3 luni sa se inregistreze sub o 

forma juridica.  

 
 

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 . 

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

 

Data ________________ 

 

 

Ofertant________________ 

 

Semnătura  (stampila)  

 


