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SECŢIUNEA IV 
FORMULARE 

 

Nr. 
Crt. 

Nr. Formular Denumire Formular 

1 Formularul nr.1 Scrisoare de înaintare 
2 Formularul nr.2 Împuternicire 
3 Formularul nr.3 Scrisoare de garanţie bancara 
4 Formularul nr.4 Declaraţie privind eligibilitatea 
5 Formularul nr.5 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din ordonanţa 

de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 
6 Formularul nr.6 Declaraţie privind calitatea de participant la procedura 
7 Formularul nr.7 Informaţii generale 
8 Formularul nr.8 Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de 

conducere 
9 Anexa formular nr. 8 Declaraţie privind personalul de specialitate angajat 

10 Formularul nr.9 Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
11 Anexa formular nr. 9 Lista cuprinzând cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 
12 Formularul nr.10 Listă cu subcontractanţii şi specializarea acestora 
13 Formularul nr.11 Declaraţie privind  principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani 
14 Anexa formular nr. 11 Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani 
15 Formularul nr.12 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici şi mijlocii 
16 Formularul nr.13 Formular de ofertă servicii 
17 Anexa formular nr. 13 Centralizator de preţuri 
18 Formularul nr.14 Cerere de restituire a garanţiei de participare 

19  Contract de servicii - model 
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FORMULAR NR.  1  

OPERATORUL ECONOMIC                              Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

..........................                                                           nr. .......... / .......... 

(denumirea/nume) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 

                          Către ................................................…………………………………….. 

                                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a invitaţiei / anuntului de participare nr. .…… din………………………………………, 

                                                                                             (ziua/luna/anul) 

prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului: (denumirea contractului de achiziţie publica) 

noi ......................................………………………………………vă trimitem alăturat 

                              (denumirea/numele ofertantului) 

următoarele: 

       1. Documentul ....................................………………………… privind garanţia pentru 

                                 (tipul, seria/numărul, emitentul) 

participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

       2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .…. copii: 

           a) oferta; 

           b) documentele care însoţesc oferta. 

           Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

Data completării .................………….                              Cu stimă, 

                                                                                         

    Ofertant 

                                                                                           .................................... 

                                                                                           (semnătura autorizată) 
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FORMULAR NR.  2 

 
 

 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal 
……, reprezentată legal prin …...................................…………………………………………, în 
calitate ...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe 
……………............………………, domiciliat în ……………...................………………… 
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, 
CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, 
având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura, 
organizată de Municipiul Campulung Moldovenesc, în scopul atribuirii contractului de  
servicii……………………………………………………………………………………………………
………………………... 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

   Data Denumirea mandantului 

 

…………… S.C. ………………………………… 

  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  



Municipiul Câmpulung Moldovenesc – Documentaţie de atribuire  „Reactualizare Plan Urbanistic General” 
 

 4  

FORMULAR NR.  3 
BANCA 
.............................. 
(denumirea) 

 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 
 
 

Catre:............................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ................................. (denumirea 
contractului de achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), având sediul 
înregistrat la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ................................... 
(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ................. (in litere si in cifre), la prima sa 
cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca în 
cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza 
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
a) ofertantul ....................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ................... (denumirea/numele) nu a constituit 
garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul .............................................. (denumirea/numele) a 
refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pâna la data de .............................. 
 

 
 
 
 

Parafata de Banca ................ 
 (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... 
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FORMULAR NR.  4 
 
      Operator economic 
    ......................................... 
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele 

si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 

procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la 

art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei 

organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 
     Data completarii .............                     Operator economic, 
                                                      
                                                                 (semnatura autorizata) 
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Operator economic                          FORMULAR NR. 5  
................................ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARA ŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de..............(zi/lună/an), organizată de ................................................ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar, activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii sau a unei situatii similare cu cele anterioare, reglementată 
prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
până la data solicitată .................; 
c^1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator  obligatiile contractuale, in 
asa fel incat nu am produs prejudicii beneficiarilor acestora.  
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 
e) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat toate informaţiile solicitate de către 
autoritatea contractantă în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. 
a – d. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Municipiul Câmpulung Moldovenesc – Documentaţie de atribuire  „Reactualizare Plan Urbanistic General” 
 

 7  

 
FORMULAR NR. 6 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca 
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari 
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului 
de achizitie publica. 
 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 

                                            Operator economic, 
                                            ........................ 

                                         (semnatura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC                  FORMULAR  NR. 7 

(denumirea/numele) 

INFORMA ŢII GENERALE  

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____________________________________________  

(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________________________  

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________________  

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala plata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  

 Cifra de afaceri anuala la 
31 decembrie (mii lei) 
(echivalent euro) 

Cifra de afaceri anuala la 
31 decembrie (mii lei) 
(echivalent euro) 

1.   

2.   

3.   

Media anuala:  

Ofertant, 

(semnătura autorizata) 
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FORMULAR NR. 8 

        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT SI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 
 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat         
            

   

Din care personal de conducere 
      

   

 
 
(In cazul solicitarii) 
    Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completarii ................... 
 

                                               Operator economic, 
                                          ........................ 

                                             (semnatura autorizata) 
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Operator economic 
 ANEXA LA FORMULARUL NR. 8 

................................ 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE ANGAJ AT 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................, 
(denumirea operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si 

înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................................... (denumirea 
autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. 

 
 

Personal angajat responsabil pentru 
indeplinirea contractului 

 

Experienta persoanelor cheie propuse (personal 
tehnic de specialitate) 

  

  

 
(În cazul solicitarii) 
Anexez la declaratie CV -urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
 
 
Data completarii 

............................                                Operator economic, 
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FORMULAR  NR. 9  
Operator economic 
.............................. 
(denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARATIE  PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPA MENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIRE A 

CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si 
înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura 
cu activitatea noastra. 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
.................................... 
(semnatura autorizata) 
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ANEXA LA FORMULARUL  NR. 9 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

 
 

Forma de detinere Nr. 
Crt 

Denumire echipament U
M 

Canti-
tate Proprietate In chirie 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR NR. 10 
Operator economic 
............................. 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 

LISTĂ 
CU SUBCONTRACTANŢII 

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al 

........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt 
reale. 
 
 
Nrc
rt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractate 
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 
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FORMULAR  NR. 11 

OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 
al 
.....................................................................................................................................................................
, (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primariei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................. 
 
 

    
 
 

                  
        
Data completării ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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ANEXA LA FORMULAR NR. 11 
 

 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

________________________ 
 (Funcţie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. 

 
Nr. 
Crt. 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

 
Calitatea 

executantului *) 
  

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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FORMULAR NR. 12 
DECLARA ŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici şi mijlocii  
 
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   
………………………………………………………………………………………………
…… 
   Adresa sediului social 
   
………………………………………………………………………………………………
…… 
   Cod unic de înregistrare 
   
………………………………………………………………………………………………
…… 
   Numele şi funcţia 
   
………………………………………………………………………………………………
…… 
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
   II.  Tipul întreprinderii   
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar 
declaraţia, fără anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa 
la declaraţie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la 
declaraţie.   
 
   III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1  
    Exerciţiul financiar de referin ţă2 
Numărul mediu anual de 

salariaţi 
Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

   
   
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 
(respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
���� Nu 



Municipiul Câmpulung Moldovenesc – Documentaţie de atribuire  „Reactualizare Plan 
Urbanistic General” 

 

 17  

���� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 
financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme 
cu realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, 
prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 
Funcţie..................................………… 
    ___________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi 
completată prin OG 27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile 
financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou 
înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă 
şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
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FORMULAR NR. 13 
......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

 
OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să 

elaborăm documentaţia pentru REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 

ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI CÂMP ULUNG 

MOLDOVENESC, JUDEŢUL SUCEAVA. 

Preturile unitare aferente tipurilor de servicii solicitate, de 
.............................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ..................................................................... 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după semnarea contractului şi să terminăm documentaţia 
în conformitate cu graficul de executie a serviciilor anexat, pe perioada de valabilitate a 
acordului-cadru...................................................... (perioada în litere şi în cifre). 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata 
în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru 
noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 [] depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 [] nu depunem ofertă alternativă. 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau 
orice ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
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(nume, prenume şi semnătură),  
 

L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA LA FORMULARUL NR. 13 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii ...........................................................................(denumirea ) 

 
______________________________________________________________________
_______ 
Nr. Activitatea    Pret              T.V.A.    Pret 
crt.      (gama/faza)  fara TVA             cu TVA   
                 lei/euro                        lei/euro        
              
______________________________________________________________________
_______ 
0      1        2                   3       4              
______________________________________________________________________________
________ 
I. Reactualizare PUG Municipiul Câmpulung Moldovenesc:   
 
Etapa 1 
 Actualizare suport  
topografic                                       
______________________________________________________________________
_______ 
 Elaborare studii 
 de fundamentare        
______________________________________________________________________
_______ 
 Etapa 2 
 Actualizare PUG:                            
______________________________________________________________________
_______ 
 Actualizare RLU:                    
______________________________________________________________________
_______ 
Etapa 3 
Predare documentaţie  
revizuită cf. avize /acorduri 
locale               
______________________________________________________________________
_______ 
Etapa 4   
Predare documentaţie 
revizuită cf. dezbatere publică   
şi avize /acorduri centrale          
______________________________________________________________________________
________ 
TOTAL                                          
______________________________________________________________________________
________ 
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........ % asociaţi                             RON: 

........ % subcontractanţi                 RON: 
TOTAL               RON: 
                           
                            Euro: ........ % asociaţi                             euro: 

........ % subcontractanţi                 euro: 
 

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din preţul total, care urmează să fie 
îndeplinită de asociaţi/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.  

 
                                                             Ofertant, 

          _________________ 
              (nume, prenume,semnătură autorizată, ştampilă) 

 
*) Acest formular reprezintă explicitarea formularului nr. 13 – Formular de ofertă. 

FORMULAR NR. 14  
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(denumire) 

 

CERERE  

de restituire a garanţiei de participare 

 

Către: PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC 

 

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 
…………………………………………………………………………şi CUI…………………, 
solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………………………………, constituită în  
vederea participării la procedura nr. ………………………………, privind achiziţionarea de 
………………………………………………………………………… de către 
……………………………………………………… .prin: 

� Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………………………… emisă de 

…………………………………………………………………………………  

� Ordin de plată nr. ……………………………………………………………… 

� Chitanţa nr.……………………………………………………………… 

� Alte forme de constituire, respectiv …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii, cod IBAN 

………………………………………………, deschis la ……………………………… . 

Vă mulţumim, 

Data completării: …………… 
___________________________ 

 (Nume, prenume) 
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___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila 
 
 
 
 


