
ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT 
 

 

Această Anexă se întroduce – după completare – în plicul exterior ! 
 

 

 

 

FIŞA DE INFORMAŢII 

privind participare la licitaţie publică deschisă, fără preselecţie şi cu ofertă în 

plic sigilat, organizată pentru închirierea unui teren construcţii în suprafaţă 

de 204 mp. în scopul realizării unei  terase de vară 

  

Subsemnatul(a) ………………………, cu domiciliul în str. 

………………… 

nr….. , bloc ……. , scara …. , ap…, din ………………………, posesor al 

actului de identitate seria ……., nr. ………………., C.N.P. 

……………………….., emis de …………………….. în data de 

……………. 

 In calitate de reprezentant legal al ofertantului S.C. 

……………………… S.A. 

/ S.R.L., ………………….,  având nr. de înregistrare la O.R.C  J …. 

/………/ ……… , nr de înregistrare fiscală R ……………………. , cont la 

banca ……………………. nr………………...  

            

 In calitate de participant la licitaţia publică deschisă, fără preselecţie 

şi cu oferte în plic sigilat, organizat pentru inchirierea unui teren construcţii 

în suprafaţă de 204 mp. situat în str. Stadionului, f.n. din Municipiul Sfântu 

Gheorghe, pe propria răspundere declarăm că documentele anexate 

prezentei, depuse în copie xerox sau în original – după caz – corespund 

realităţii: 

- document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului (în 

copie xerox); 

-   imputernicire de reprezentare legală (în original); 

-   certificat de înregistrare a firmei ofertantului (in copie xerox); 

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

          -  certificat de atestare fiscală privind bugetul statului  pe anul 2008 şi 

trim I 2009 (în  original); 

          -  certificat de atestare fiscală privind bugetul local  Sfântu Gheorghe 

pe anul 2008 şi trim.I 2009 (în original); 

           - chitanţe de plată a garanţiei de participare şi a preţului documentelor 

licitaţiei (in copie xerox); 



           -  plicul interior sigilat cu declaraţia cu oferta propriuzisă.  

 

Data __________________ 

 

 

           Semnătura reprezentantului legal şi 

ştampila 

                                                                    _____________________ 
 

 

 

ANEXA NR.2 LA REGULAMENT 
 

 

Această anexă se întroduce – după completare – în plicul exterior ! 
 

 

 
 

 

 

 

DECLARAŢIE  PRIVIND ELIGIBILITAEA 

 

 

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

………..…………… 

nr. ……, bloc ….., scara ……., ap. …… , din …………………..; posesor al 

actului de identitate seria …. , nr. ……………….. , CNP nr. 

………………………, emis de 

…………………. în data de …………….. 

 In calitate de reprezentant legal al ofertantului S.C. 

……………………… S.A.  

/ S.R.L. …………………. , având nr. de  înregistrare la O.R.C. J 

…../……/………, nr. de înregistrare fiscală R ……………………… , cont 

la bancă……………………,  

nr. ……………….. , declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicate 

faptei de fals în acte publice, că cele declarate sunt reale şi că firma pe care o 

reprezint: 

- nu este în stare de faliment ori lichidare; 

- nu are afaceri administrate de un judecător sindic; 

- nu are activităţi suspendate; 

  

 Subsemnatul (a) mai declar că informaţiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de 

a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 



documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind 

eligibilitatea noastră, precum şi buna credinţa, experienţa, competenţa şi 

resursele de care dispunem. 

 

 Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta Declaraţie orice instituţie, 

societate comercială, societate pe acţiuni, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, cu privire la orice aspect. 

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data semnării contractului de 

concesiune. 

 

Data completării : ____________________ 

 

     Semnătura reprezentantului legal şi ştampila 

 

 

 
ANEXA NR. 3 LA REGULAMENT 

 

Această anexă se întroduce – după completare – în  plicul  interior şi  se sigilează ! 

 

 

DECLARAŢIE  DE  OFERTĂ  PROPRIUZISĂ 

privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie şi cu ofertă în plic 

sigilat al unui teren construcţii în suprafaţă de 204 mp. în scopul realizării unei terase de 

vară  

  

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

str……………………................ 

nr. ….., bloc …., scara …. , ap. ….. din …………………...…….......…….., posesor al 

actului de 

identitate seria ……, nr. …………………, CNP ……………………….. emis de 

…………......... 

………………… în data de ………………. . 

 In calitate de reprezentant legal al ofertantului S.C. …………………….. S.A. 

/S.R.L. ……………………........….... , având nr. de înregistrare la O.R.C. J……  ./……   

/……  ., nr. de 

înregistrare fiscală R …………………..…… , cont la banca 

…….......…………………………. , 

cont nr. ………………………….. 

  Pe propria răspundere declarăm că:  



 1.- Suntem interesaţi de a participa la licitaţia publică deschisă pentru inchirierea 

terenului construcţii în suprafaţă de 204 mp. situat în str. Stadionului, f.n. din Sfântu 

Gheorghe, identificat prin C.f.nr.25591 - Simeria,  nr. top 993/828/3/2/2. 

 2.- Ne obligăm că pe acest teren inchiriat să realizăm o constructie din metal cu 

destinaţie de terasă de vară.                 

                Ne angajăm să îndeplinim toate obligaţiile date în sarcina noastră în calitate de 

locatar, în conformitate cu cele stipulate în Contractul de locaţiune, precum şi în 

Autorizaţia de construire; 

 3.- Lucrările de amenajare interioară şi dotarea unităţii cu mobilier funcţional nou 

şi cu echipament adecvat care să garanteze consumatorilor pe termen scurt şi mediu, o 

ofertă de produse de calitate, o vom asigura la nivelul standardelor de calitate cerute de 

organele de reglementare în domeniul, din punct de vedere: sanitar, sanitar-veterinar, PSI, 

de protecţia muncii şi de protecţie a mediului înconjurător. 

 4.- Ne angajăm să respectăm perioada de execuţie, respectiv darea în folosinţă în 

condiţii normate a terasei de vară, de max . … zile stabilită prin Contractul de locaţiune, 

cunoscând că depăşirea termenului angajat atrage după sine majorarea de drept, cu 20%, 

a cuantumului chiriei pe toată durat a locaţiunii de 10 de ani. 

 5.- Faţă de preţul de pornire (chiria minimă) echivalentul în lei a 15 euro/mp/an 

fără TVA, valabilă la data licitaţiei, oferta noastră este echivalentul în lei a 

…..…euro/mp/an (fără TVA), indexabil anual,  în condiţiile stabilite prin Contractul de 

locaţiune. 

           6.- Vă asigurăm că am însuşit toate obligaţiile rezultate din Contractul de 

locaţiune, date în sarcina locatarului. 

 7.- Rămânem angajaţi prin termenii ofertei noastre de la data deschiderii ofertelor 

şi până la semnarea Contractului de locaţiune. 

  

Data completării:________________       

     

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila 

                                                                 _____________________________ 

 


