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FORMULARE 

 

  

Nr.crt. Denumire 

1 Model scrisoare de înaintare 

2 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu 

3 Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și 
Al Relațiilor De Muncă 

4 Formular oferta 

5 Formular – evitarea conflictului de interese 

6 Contract 
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Formular Model scrisoare de inaintare 

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

Scrisoare de inaintare a ofertei 
Către .......................................................................................... 
         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Ca urmare a invitatie de participare nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), 

privind achizitia directa de lucrari pentru atribuirea contractului „ Loc de joacă și 

recreere,strada Stadion,sat Lucieni, comuna Lucieni, judetul Dambovita” 

(denumirea contractului de achizitie publica), noi 

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) va 

transmitem urmatoarele: 

 
a) oferta; 
b)documentele care insotesc oferta; 
 
2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
Cu stimă, 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 
Numărul împuternicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

Numele  și prenumele semnatarului     ............................................ 

Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                                                        ........................................... 

Țară de reședința         

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

Adresa          .................................................... 

Adresa de corespondență (daca este diferita)     .................................................... 

Telefon / Fax                                     ....................................................        

Data                                      .................................................... 
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Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu 
                                 
Operator  economic 
............................... 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

 
 
   Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..   
reprezentant legal al …………………………………………., participant la achizitia 
directa de lucrari pentru executia: „ Loc de joacă și recreere,strada Stadion,sat 
Lucieni, comuna Lucieni, judetul Dambovita”  (obiectivul de invesțiție) declar pe 
propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã 
vom respecta si implementa executia lucrãrilor cuprinse în ofertã conform 
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în 

Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera 
art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei      ............................................ 
Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 
Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                        .......................................... 
Ţara de reşedinţă         ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     .................................................... 
Data                                                                 ................................................... 
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Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social 
Si Al Relațiilor De Munca 

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

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 
 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a 
persoanei autorizate), reprezentant al 
………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de 
identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
lucrãrilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată 
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de 
munca. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut 
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus 
costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în 

Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera 
art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 
Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 
Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                        .......................................... 
Ţara de reşedinţă         ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                                                 ...................................................   
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Formular – Formular de ofertă   

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

FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI  
 

 

Către ………………………………………………………………………………… 
Domnilor, 
Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
(denumirea/numele ofertantului)
  
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai 
sus mentionată, să executăm  
„ „ Loc de joacă și recreere,strada Stadion,sat Lucieni, comuna Lucieni, judetul 
Dambovita” pentru suma de,  
                                                                                   (suma în litere si în cifre, 
precum si moneda ofertei) plătibilă conform Graficului de plati acceptat,la care se 
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
(suma în litere si în cifre)
  

 
Garantam “Parametrii de performanţă”, conform ofertei. 
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere- cu o perioada de 
mobilizare de 2 zile/doua zile (perioada de mobilizare în litere si în cifre) si să 
terminăm lucrările pana in data de …………………….. 
Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (perioada 
în litere si în cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câstigătoare, să constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile 
din documentatia de atribuire. 
Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret 
sau orice altă ofertă pe care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
................................, (semnătură), în calitate de .....................legal 
autorizat să semnez oferta pentru si în numele ............. 
...................................... 
                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 



6 
 

 
 

Anexa la formularul de oferta de lucrari 

 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

 

1 Garanţia de bună execuţie în cuantum de: 5% din valoarea 
contratului fara 
TVA 

2 Garantia tehnica acordata lucrarilor executate 36 luni 

3 Durata de executie 5 luni 
calendaristice 

4 Valabilitate oferta 30 zile 

 
 
 
 
 
 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 
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FORMULAR – declaraţie privind evitarea conflictului de interese  

 

Vasile TIȚA-Primar, Cornel Emil BĂJENARU-viceprimar, Alexandra oana MATEI-

secretar, , Elena ILINCA-financiar, Mirela MUNTEANU -financiar, , Cristian Daniel 

BIZDRIGHEANU -achizititii publice, Banu George Daniel – consilier local, Dobre 

Gheorghe – consilier local, Dragoi Marinica – consilier local, Negoescu Daniel – 

consilier local, Marin Nicolae – consilier local,  Popa Adelina – consilier local, Radu 

Liliana – consilier local, Staciu Ilie – consilier local, Ungureanu Cristian-Iliuta 

consilier local, Vatamanu Nicolae-Ion – consilier local. 

declar pe proprie răspundere că societatea noastră nu se află în situații generatoare 

de conflict de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispozițiile art. 59 și 60 din 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

Data ................................ 

................................ (semnătura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 

 

Subsemnatul, ............................................. (nume si prenume) reprezentant 

împuternicit/ legal al ........................................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de .............................. 

(se precizează calitatea în care operatorul participă la procedură: ofertant unic/ 

subcontractant/ terț susținător) la achizitia  directa de lucrari pentru „ „ Loc de joacă 

și recreere,strada Stadion,sat Lucieni, comuna Lucieni, judetul Dambovita””,  

cod CPV 45212130-6 Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2), 

43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2);(se inserează 

denumirea contractului şi codul CPV), organizată de ................................................ 

(se inserează numele autorităţii contractante) prin transmiterea invitatiei de 

participare  nr ........din......................... (ziua/luna/anul) luând act de numele 

persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv: 


