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

Anexa nr. 1 la Regulamentul desfăşurării licitaţiei 
 
 
 

FIŞĂ DE INFORMAŢII 
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului 

Municipal Sfântu Gheorghe de pe str. Sporturilor, nr. 2 
                  

Subsemnatul(a) ………………………….. cu domiciliu în…………………………, 
str. ……………………...., nr……bloc……, scara……, etaj……, apartament……, posesor 
al BI seria……..nr. ……………………… CNP ____________________________emis de 
………………, în data de ………………, în calitate de reprezentant legal al ofertantului 
………… ……… …… …., având cont la bancă ………………………, nr. cont 
………………………., pe propria noastră răspundere declar – în calitate de participant la 
licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, organizat pentru închirierea  prin licitaţie 
publică deschisă a spaţiilor aflate în clădirea Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe de pe 
str. Sporturilor, nr. 2, că documentele anexate prezentei, depuse în original sau în copie 
xerox  – după caz  –  corespund realităţii, după cum urmează:                    
    -   document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului (în copie xerox);  
    -   imputernicire de reprezentare legală (în original); 

-   certificat de înregistrare la O.R.C. a firmei ofertantului (în copie xerox); 
-   scrisoare de bonitate de la banca ofertantului (în original); 
 a) certificate de atestare fiscală privind datoriile faţă de bugetul de stat, emise de 

D.G.F.P.S. şi / alte unităţi fiscale; 
 b) certificat de atestare fiscală privind datoriile faţă de bugetul local al municipiului 

Sfântu Gheorghe, emis de D.F.P.M. Sfântu Gheorghe (în original); 
c) dovada achitării contravalorii  documentaţiei  licitaţiei publice deschise (chitanţă 

de plată, în copie xerox);  
     d) dovada achitării contravalorii garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă 
(chitanţă de plată, în copie xerox); 

e) plic sigilat (“plic interior”, în original), cuprinzând Declaraţia de ofertă 
propriuzisă, conform anexei nr. 2 la Regulamentul desfăşurării licitaţiei; 

g) declaratie privind eligibilitatea ofertantului (în original); 
 

 
Sfântu Gheorghe, la ____________ 2013.  
 

       
Semnătura / ştampilă 

              ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Această fişă, după completare, se va întroduce într-un plic şi se sigilează! 
 

 
Anexa nr. 2 la Regulamentul desfăşurării licitaţiei 

 

DECLARAŢIE  DE  OFERTĂ  PROPRIUZISĂ 
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului 

Municipal Sfântu Gheorghe de pe str. Sporturilor, nr. 2 
                  
 

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

…………………… …,  nr. ……., bloc …….; scara ……..; etaj ……; apartament ……; 
posesor al BI seria…...nr. ……………………….., CNP ______________________ emis 
de……..………………, în data de ………….. 

În calitate de reprezentant legal al ofertantului ______________________ cont nr. 
___________________________, deschis la _________________ pe propria noastră 
răspundere declarăm următoarele: 

1.- Suntem interesaţi a participa la licitaţia publică deschisă pentru închirierea 
spaţiilor situate în clădirea Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe de pe str. Sporturilor, nr. 
2 din Sfântu Gheorghe. 

2.- Ne obligăm la folosirea spaţiilor exclusiv pentru activităţi clasificate prin cod 

CAEN: 5610 “bufet expres”, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale 
Contractului de locaţiune, în condiţiile reglementărilor specifice activităţilor noastre 
implementate cu privire la utilizarea spaţiilor de folosinţă exclusivă şi ale suprafeţelor de 
uz comun.  

3.- Faţă de preţul de pornire (chiria minimă) de ............. lei/lună, oferta noastră este 
de ….……  lei/lună.  

4.- Vă asigurăm că am însuşit drepturile şi obligaţiile rezultate din Caietul de sarcini 
şi ne angajăm să respectăm întocmai aceste condiţii. 

5.- Rămânem angajat prin termenii ofertei noastre de la data deschiderii ofertelor şi 
până la semnarea Contractului de locaţiune. 

Toate avizele, acordurile, aprobările şi autorizaţiile de specialitate care 
reglementează activitatea pe care o implementăm în spaţiile închiriate, le vom asigura prin 
grija, riscul, răspunderea şi cheltuiala noastră.  

 
Sfântu Gheorghe, la ________ 2013.     

                                                               
 
 
 

      Semnătură / ştampila 
                                                                                     ________________________ 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Anexa nr. 3 la Regulamentul desfăşurării licitaţiei 
 

 
 

 

DECLARAŢIE  PRIVIND  ELIGIBILITATEA 
 
 
 Subsemnatul(a) _____________________________________________, cu 
domiciliul în _________________ str. ______________,  nr. ______, bl. ______ sc. 
_____, etaj ______, ap. _____, având act de identitate _____ seria ______ număr 
__________, CNP  _______________________ emis de _______________, la data de 
________________, în calitate de reprezentant legal al ____________________, declarăm 
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca cele 
declarate sunt reale. 
 

Subsemnatul(a) declar că agentul economic pe care îl reprezint, desfăşoară 
activitatea în condiţii legale. 
 Subsemnatul(a), prin prezenta Declaraţie, autorizez orice instituţie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai Locatorului, cu privire la orice aspect. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data semnării Contractului de locaţiune. 
 

Sfântu Gheorghe, la _________________ 2013 
                   
                                                      
 

Semnătura / ştampila  
                                                                               _______________________ 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


