
Anexa nr.1 la Regulament 
 

 

 

 

locaţiune BIR 78mp 

 

Această fişă, după completare, se întroduce în plicul exterior! 

FIŞĂ DE INFORMAŢII 

privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii disponibile, situate în demisolul 

clădirii Bazei de Inot şi Recreere 

                Subsemnatul (a) ………………………….. cu domiciliu 

în…………………………., str. ……………………...., nr……bloc……, scara……, 

etaj……, apartament……, posesor al BI/CI seria……..nr. ……………………… 

CNP /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /, emis de ……………….…, în data de ………………, 

în calitate de reprezentant legal al ofertantului S.C. “…………………………..” SRL 

; SA ………… ……, având număr de înregistrare la ORC  J/…/………/……., şi cod 

unic de înregistrare/fiscală, nr.R………………….. ;cont la banca 

…………………………, nr. cont ……………………….,  

pe propria noastră răspundere declar – în calitate de participant la licitaţie 

publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, organizată pentru închirierea unor spaţii 
disponibile, situate în demisolul clădirii Bazei de Inot şi Recreere de pe str. Lunca 

Oltului, f.nr. – că documentele anexate prezentei, depuse în copie xerox sau în 

original – după caz – corespund realităţii.                     

                 Anexăm  prezentei următoarele documente : 

-   document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului;  

-   imputernicire de reprezentare legală (în original); 

-   certificatul de înregistrare al firmei;  

-   certificat de atestare fiscală a firmei ofertantului; 

-   scrisoare de bonitate de la bancă (în original); 

-   certificarea achitării obligaţiilor datorate bugetului de stat pe anul 2007 (în 

original) 

-   certificarea achitării la zi a datoriilor de plată faţă de bugetul local  pe 2007; 

-   dovada achitării contravalorii  documenţiei  referitoare la licitaţia publica 

deschisa;  

-   dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (chitanţă); 
-   plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţii în locaţia Sf.Gheorghe 

(original); 

- schiţa compartimentării spaţiului;  lista materialelor de construcţii utilizate; 

descrierea tehnologiei adoptate a lucrărilor, precum şi tabelul completat cu termenele de 

îndeplinire a fazelor premergătoare dării în folosinţă a unităţii implementate, ţinând cont 

de perioadele specificate în Caietul de sarcini. 

-  plic interior sigilat, cuprinzând Declaraţia de ofertă propriuzisă; 
Data: ………………2008,  

      Semnătura / ştampilă 
      …………………….. 



Anexa nr. 2 la Regulament 

locaţiune BIR 78mp 

Această fişă, după completare, se întroduce în plicul interior şi se sigilează ! 

 

DECLARAŢIE  DE  OFERTĂ  PROPRIUZISA 

privind închirierea prin licitaţie publică  a unor spaţii disponibile, situate în 

demisolul clădirii Bazei de Inot şi Recreere 

 

Subsemnatul(a) …………………………cu domiciliul 

în…………………,  str. …………………… …,  nr. ……., bloc …….; 

scara ……..; etaj ……; apartament ……; posesor al BI seria….....nr. 

……………………….., CNP  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /, emis 

de……..………………, în data de ………….. 

In calitate de reprezentant legal al ofertantului S.C. 

“………………………” S.R.L.;S.A.………………………….., având 

număr de înregistrare la ORC  J/……/…….../………, şi cod unic de 

înregistrare/fiscală nr. ……………………., cont la banca 

……………………, cont nr. …………………. , pe propria mea răspundere 

declar următoarele: 

1.- Suntem interesaţi de a participa la licitaţia publică deschisă 
pentru închirierea unor spaţii disponibile, situate în demisolul clădirii Bazei 

de Inot şi Recreere de pe str. Lunca Oltului f.n.  

2.- Ne obligăm ca să exploatăm spaţiile închiriate în 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, respectiv ai Contractului de 

locaţiune. 

3.- Faţă de preţul de pornire (chiria minimă) reprezentând 

echivalentul în lei a 6 Euro/mp/an, oferta noastră este de …………. 

lei/mp/an, respectiv …………. Euro/mp/an. Oferta în lei s-a calculat potrivit 

cursului oficial leu/euro valabil la data licitaţiei.   

          4.- Vă asigurăm că am însuşit obligaţiile rezultate din Caietul de 

sarcini, date în sarcina Locatarului şi ne angajăm să le respectăm întocmai. 

5.- Rămânem angajaţi prin termenii ofertei noastre de la data 

deschiderii ofertelor şi până la semnarea Contractului de locaţiune. 

6.- Spaţiile închiriate le vom compartimenta şi exploata 

conform prevederilor Caietului de sarcini, respectiv Contractului de 

locaţiune. 



Avizele, acordurile, aprobările şi autorizaţiile de specialitate 

care reglementează activitatea pe care o vom desfăşura în incintă, le vom 

asigura prin grija şi cheltuiala noastră;  
 

Data: ………………2008,    

                    Semnătură / ştampilă 

                                                                                     ……………………. 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 la Regulament 
 

 

inchiriere BIR 78mp 
 

 

 
 

 

Această fişă, după completare, se întroduce în plicul exterior !  

 

DECLARAŢIE  PRIVIND  ELIGIBILITATEA 

 

 

 Subsemnatul (a) ……………………………………, cu domiciliu în 

………………………….. str. ……………………...,  nr. ……., bloc ……, 

scara …….., etaj ……., apartament nr. …….., având buletin de identitate 

seria ………, număr ………………….., CNP  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /, 

emis de ………………………………, în calitate de reprezentant legal al 

S.C. “……………………….” SRL; SA…………………………… având  

certificat de înregistrare nr. J / ……../ ………../ …………, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca cele 

declarate sunt reale. 

 

Subsemnatul (a) declar că firma pe care o reprezint  

 -   nu a înaintat cereri în scopul reorganizării, de faliment ori de 

lichidare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti                     -  
- nu este în stare de reorganizare judiciară, de faliment ori de 

lichidare; 

-    nu se află în stare de faliment; 

- nu are afaceri administrate de judecător sindic; 

- nu are activităţi autorizate suspendate; 

-    nu are datorii faţă de bugetul local; 

-    nu are datorii faţă de bugetul de stat; 

 

 Subsemnatul (a), prin prezenta Declaraţie, autorizez orice instituţie, 

societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii 
reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Consiliul Local al 

Municipiului Sf.Gheorghe, cu privire la orice aspect. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data semnarii Contractului de 

locaţiune. 

 

Data completării:…………………2008 

                   

                                                  Semnătura / ştampila 


