
 
CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU N EAMŢ 

        ANEXA NR.2 
                                     la HCL nr.___ din ________ 
 

CAIET DE S ARCINI 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului 

public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în incinta Colegiului Naţional „Ş tefan cel Mare” Tîrgu 
Neamţ 

 
I.  INFORMATII  GEN ERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII 

1.1.DENUMIRE: Spaţiu aflat în domeniul public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
1.2. AM PLASARE: Spaţiul se află amplasat în incinta Colegiului Naţional „Ştefan cel M are”. 
1.3. DESCRIERE: Spaţiul care se închir iază se află în  incinta Colegiului Naţional „Ştefan cel M are” 
din Tîrgu Neamţ şi este compus din 6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat. 
1.4. Destinaţie iniţială: săli de clasă 
1.5. Destinaţie viitoare: săli de clasă, sală de demonstraţie şi secretariat 
1.6. Imobilul  este supus inchirierii potrivit prevederilor art. 36 al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Utilizarea 
imobilului respectiv reprezinta o axa prioritara a autoritatii locale, fiind in corelatie directa cu  
suplimentarea veniturilor bugetului local.  
1.7. Pentru imobilul care se inchiriaza, locatarul are obligatia de a exploata in mod direct bunurile ce 
fac obiectul inchir ierii, sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica. 
 
II.           OBIECTUL INCHIRIERII S I CONDITII PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI 
2.1.Spaţiul, compus din 6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat, va fi închiriat ca spaţiu  
pentru activităţi specifice de învăţământ, scop educativ. Lucrările ulterioare pentru amenajare,  
igienizare şi desfăşurarea activităţii cad în sarcina locatarului; de asemenea si  obligaţia obţinerii tuturor 
avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare. 
 2.2. Imobilul care contine cele 6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat  este liber de 
sarcini ;  intrarea în  posesia efectivă a locatarului se face odată cu semnarea procesului verbal de 
predare - primire. 
 2.3. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru spatiile ce fac obiectul licitatiei .  
Pentru oferta depusă se va  plăti atât taxa de participare de 200 lei cât şi garanţia de participare care este 
in valoare de 300 lei. 
 
       III. S COPUL INCHIRIERII 
3.1. Punerea in  valoarea a imobilului in  incinta caruia se afla cele  6 săli de clasă, o sală de 
demonstraţie şi un secretariat , in vederea desfăşurării  activităţii de învăţământ ; 
3.2. Din punct de vedere social: - se va facilita accesul la educaţie în  specializări diferite a persoanelor 
din oraş şi zonele limitrofe. 
 
      IV. CONDIŢII OBLIGATORII PRIVIND EXPLOATAREA INCHIRIERII 
4.1. Cele  6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat , se inchiriaza in vederea desfăşurării 
de activităţi de învăţământ. Pe tot  parcursul desfasurarii activitatii, locatarul va  trebui sa respecte  
legislatia specifica . 
4.2. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatorului să rezilieze unilateral contractul de 
inchiriere, dupa o preavizare de 30 zile. 
4.3. Locatarul este obligat să suporte toate cheltuielile cu privire la îndeplinirea contractului de 
inchiriere, precum şi alte cheltuieli. 



4.4. Deasemeni vor respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul inchirierii. 
4.5. Locatarul este obligat să plătească anual impozitul pe imobilul care face obiectul contractului de 
inchiriere conform Codului f iscal. 
4.6. Locatarul nu poate subînchiria/concesiona, în tot sau în parte, imobilul ce face obiectul contractului 
de inchir iere. 
4.7. Locatarul este obligat să întrebuinţeze bunul imobil  – potrivit destinaţiei sale.  
4.8. Locatarul trebuie să obţină, daca este cazul, autorizaţiile şi/sau avizele necesare în vederea 
desfăşurării activităţii pentru care se inchiriaza cele 6 săli de clasă, o  sală de demonstraţie şi un 
secretariat şi să respecte condiţiile impuse prin acordarea avizelor. 
4.9. Locatorul are dreptul ca prin împuterniciţii săi să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de 
către locatar, imobilul inchir iat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri şi folosirii 
judicioase, potrivit destinaţiei stabilite în cadrul licitaţiei. 
4.10. Imobilul inchir iat va fi folosit în regim de continuitate şi permanenţă pentru scopul în care a fost 
inchiriat, iar eventualele schimbări de destinaţie sunt interzise. 
4.11. La încetarea contractului de inchir iere prin ajungere la termen, locatarul este obligat să restituie 
locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în  mod gratuit şi libere de orice sarcini, fără nici o  
pretenţie de despăgubire. 
4.12. In cazul in care locatarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente 
care sa conduca la indisponibilitatea folosirii imobilului inchiriat, va notifica de indata acest fapt 
locatorului in vederea luarii masurilor ce se impun pentru exploatarea acestuia in regim de continuitate. 
4.13.Locatarul are obligativitatea de a aplica şi respecta legile igienico-sanitare, inclusiv normele P.S.I. 
4.14. Prin activitatea ce o va presta , locatarul nu va perturba liniştea şi ordinea publică a celor din jur. 
 

V.  DURATA INCHIRIERII 
5.1.Durata închirierii este de 1 an scolar, începând de la data încheierii contractului de închiriere; 
5.2.Contractul de închiriere poate fi prelungit, cu acordul părţilor, prin act aditional, doar de doua ori; 
 

 
VI.   CHIRIA 

6.1.  Preţul de pornire a licitaţiei va fi de 5 euro/mp/luna pentru spatiile permamente (secretariat -  24-
mp, sala demonstratie 36-mp), si 200 euro/luna pentru fiecare sala de clasa (cu program dupa-amiaza) 
de la data încheierii contractului. 
6.2. Criteriul de atribuire a inchirierii este nivelul cel mai mare al chiriei oferite de catre ofertanti. In  
cazul in care ofertele sunt similare,  departajarea se va face in functie de existenta anterioara a aprobarii 
din partea unitatii de invatamant.   
6.3. Chiria pentru salile  de clasa se va achita până la data de 5 (cinci) ale fiecărei luni pentru luna în  
curs, iar pentru sala destinata secretariatului si sala de demonstratie plata chiriei va fi facuta anticipat 
pentru intreg anul scolar, la data semnarii contractului( aceasta plata anticipata tine loc si garantiei de 
buna executie). 
6.4. Neplata chiriei în termenul prevăzut la punctul 6.3. atrage plata majorărilor de întârziere în  
cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere. 
6.5. Plata chiriei se poate efectua în numerar la casieria Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ sau prin ordin 
de plată în contul locatorului.  
6.6. Chiria se va modifica ori de câte ori vor fi prevăzute modificări de lege sau hotărâri ale Consiliului 
Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
6.7. In cazul in  care chiria nu este platita timp de 3 luni consecutiv de la data scadenta, contractul se va 
rezilia automat, fara preaviz. 
6.8. Pentru anii fiscali urmatori, chir ia se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent anului 
fiscal respectiv. 



6.9. Chiria obtinuta din contractul de inchir iere va reprezenta venit la bugetul local al Orasului Tirgu 
Neamt. 
6.10. Contravaloarea aferenta utilitatilor va fi platita Colegiului National Stefan cel M are Tg. Neamt, in  
functie de suprafata ocupata. Pentru incalzire se va plati un procent de 30% din totalul facturii aferente 
corpului de cladire respectiv, pentru energie electrica se va plati un procent de 50 % din totalul facturii 
aferente corpului de cladire respectiv, pentru apa se va plati un procent de 30 % din totalul facturii 
aferente corpului de cladire respectiv. 
 
VII. GARANŢII 
7.1. Pentru a participa la licitaţia privind inchirierea unui spatiu aparţinând Oraşului Tîrgu Neamţ,  
situat in incinta Colegiului,,Stefan cel M are” Tirgu Neamt, persoanele interesate, vor depune în contul 
locatorului RO05TREZ49321A300530XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ sau la casieria 
instituţiei, o taxă de participare în valoare de 200 lei (se achită de fiecare ofertant  în parte si nu se va 
restitui niciunuia dintre ofertanţi) şi o garanţie de participare care este de 300 de lei . 
7.2. Fiecare ofertant este obligat să depună garanţia de participare pentru imobilul pentru care ofertează 
( 6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat). 
7.3. Ofertanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare, la cerere,  în termen de 5 zile după 
data încheierii contractului de inchiriere cu ofertantul câştigător. 
Autoritatea contractantă va reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma 
constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea contractului de 
inchiriere sau dacă refuză încheierea contractului. 
7.4. Garanţia de participare se va prezenta în original , de către toţi ofertanţii, la Primăria Oraşului 
Tîrgu Neamţ, ataşată la formularul « Scrisoare de înaintare ». 
7.5. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de 
valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse în cadrul şedinţei de deschidere a 
ofertelor. 
7.6. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a 
ofertei - 90 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
7.7. În cazul unei contestaţii depuse şi respinse de către organele abilitate să soluţioneze contestaţia,  
autoritatea contractantă va reţine contestatorului garanţia de participare. 
7.8. Ofertantului câştigator i se va restitui garanţia de participare, numai după semnarea contractului de 
inchiriere. 
 
 
VIII. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR ÎN DERULAREA INCHIRIERII 
8.1.Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea inchirierii sunt: 
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului,  
la încetarea contractului de inchiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul inchirierii-  6 săli 
de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat . 
 
IX. OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Ş I PROTECTIA MUNCII 
9.1 Locatarul este obligat sa ia toate masurile pentru protectia mediului si protectia muncii. 
 
X. CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE S Ă LE ÎNDEPLINEAS CĂ 
OFERTELE 
10.1 La licitaţie participă persoane fizice sau juridice, avand nationalitate romana sau straina. 
10.2 Ofertele se redacteaza in limba romana. 



10.3 Ofertantii transmit ofertele lor intr-un singur exemplar sigilat, care se inregistreaza, în registrul 
"Oferte", precizându-se data şi ora. 
10.4. Pe plic se va indica obiectul inchirierii , respectiv inchirierea a 6 săli de clasă, o sală de 
demonstraţie şi un secretariat , si dovada plăţii garanţiei pentru participare  – Chitanţa sau OP ataşate 
de Formularul - Scrisoare de înaintare. 
Plicul va trebui să conţină: 
     1.8. Plicul va trebui să conţină: 

 informatii generale privind candidatul/ofertantul–F1 
 declaratie privind calitatea de participant la procedura– formular F2 
 declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta- F3 
 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini-150 lei – Chitanţa 
 acte doveditoare privind taxa de participare la licitaţie - Chitanţa. 

 
a) Act constitutiv, statut, Ordin al M inisterului Educatiei, Cercetarii si Inovarii din care să rezulte că 
poate desfaşura activitatea de invatamant– copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
b) Certificat de înregistrare CUI – copie conform cu originalul- pentru persoane juridice. 
c) Autorizaţie de funcţionare – copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate . 
d)  Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de 
D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la 
data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată . 
e) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către Direcţia de specialitate din 
cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială activează ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are 
obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată. 
f) Contractul de inchiriere însuşit, semnat şi stampilat pe fiecare pagină. 
g) Declaratia de acceptare a conditiilor prevazute in caietul de sarcini. 

 Oferta financiară privind valoarea chiriei : ___lei/luna, respectiv___lei/an – Formular- F4 
Oferta va fi numerotata, semnata şi ştampilata pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi corespunzator să angajeze ofertantul în contract. 
 

In cazul in care ofertantul va delega un reprezentant la sedinta de deschidere a ofertelor atunci 
acesta va prezenta autoritatii contractante o imputernicire din partea ofertantului precum si o copie 
dupa actul de identitate. 
 
 
XI. CLAUZELE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
11.1. Contractul de inchiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a acestuia. 
11.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator. 
11.3. În cazul nerespecării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului în termen de 30 zile de la notificare şi predarea bunului 
inchiriat liber de sarcini. 
11.4. Chiria pentru salile  de clasa se va achita până la data de 5 (cinci) ale fiecărei luni pentru luna în 
curs, iar pentru sala destinata secretariatului si sala de demonstratie plata chiriei va fi facuta anticipat 
pentru intreg anul scolar, la data semnarii contractului. 
 Neplata chiriei în termenul prevăzut, atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pentru 
fiecare zi de întârziere. 
11.5. In cazul in care chiria nu este platita timp de 3 luni consecutiv de la data scadenta, contractul se 
va rezilia automat, fara preaviz. 
11.5. Rezilierea va opera pe deplin drept în cazul în care locatarul subinchiriaza/concesioneaza 
imobilul ce face obiectul contractului unui terţ. 



11.6.Locatarul poate renunţa la inchiriere din motive obiective, justificate. 
11.7 Rezilierea va opera pe deplin drept la expirarea perioadei de 30 zile de la notificare. 
11.8. La încetarea din orice cauză a contractului de inchir iere, bunul care a făcut obiectul contractului 
va fi returnat locatorului liber de sarcini, în aceeaşi stare în care a fost preluat de către locatar. 
11.9. La disparitia, dintr-o cauza de forta majora a bunului inchiriat sau in  cazul imposibilitatii 
obiective a locatarului de a-l exploata prin renuntare, fara plata unei despagubiri. 
11.10. Alte cauze de incetare a contractului de inchiriere, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor  
reglementate de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 PRES EDINTE DE S EDINTA,     
                                                                                                                                S ECRETAR, 
 
                                    Jr. Maftei Laura -Elena 
                                                           
                                   COMIS IA, 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSOANA FIZICA/JURIDICA 
…………………………….. 
(denumirea/numele) 
Înregistrat la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Tirgu Neamt 
Nr .............. / .................................. 
 
                                       SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către .................................................................................................................. . 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Ziarul …………………………… cu nr 
............... din ..................... , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
.............................................................. (denumirea contractului de închiriere), noi 
.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) vă 
transmitem alăturat următoarele: 
1.Documentul ….........(seria/numărul,emitentul) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original (sau copie conform cu 
originalul): 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării ............. .. 
 
 
                 Cu stimă, 
PERSOANA FIZICA/JURIDICA, 
(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Formularul F1 
 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____________________ 

(denumirea/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare _______________________________ 
(numarul, data si locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:_____________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
 
 
 
 
 
Candidat/ofertant, 
______________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Formular F2 
Persoana fizica/juridica 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea persoanei  ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
închiriere.................................................................................................................             
( se menţionează procedura),având ca obiect................................................................ 
(denumirea seviciului ), la data de .................................. 
( zi/lună/an ), organizată de ......................................... 
( denumirea autorităţii contractante ), particip şi depun ofertă: 
|_| 絜 nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................................................; 
|_| ca subcontractant al ..............................................; 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autor itatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la or ice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de închiriere  sau,în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de închiriere . 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu ş i înţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în scopul verif icării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez pr in prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai.......................................................................... ( denumirea şi adresa autor ităţii 
contractante ) cu privire la or ice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
                                                                         

 Operator economic 
                                                                    …………………………. 
                                                                        (semnătură autorizată ) 



                                                                                      
                                                                                                Formularul F 3 
 
Persoana fizica/juridica 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 
Către _________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Procedura de atribuire____________________ 
Nr. invitaţie / anunţ de participare________________ 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2014 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
..........................., 
intreprindere/asociere care va participa la procedura de închir iere organizată de .  
...................., în calitate de autor itate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., 
certific/certificăm prin prezenta că informaţile conţinute sunt adevărate şi complete din 
toate punctele de vedere. 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de închiriere în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană f izică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certif icat, care 
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de închiriere sau ar putea oferta, întrunind 
condiţiile de participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile/tar ifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a 
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a inc lude în respectiva ofertă 
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în 
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor  
oferite; 
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului 
..................................................... 
Numele si prenumele semnatarului .................................................... 
Capacitate de semnătură ..................................................... 
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului ..................................................... 
ţara de reşedinţă 
..................................................... 
Adresa .................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 
Telefon / Fax Data .................................................... 
.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



                                                                                                     Formular F4 
PERSOANA FIZICA/JURIDICA 
__________________ 
(denumirea) 
                               FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
Către, 
                                              Oraşul Tîrgu Neamţ 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ____________________ 
reprezentant 
legal / împuternicit, al ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să oferim chiria de................................................., 
pentru imobilul cele 6 săli de clasă, o sală de demonstraţie şi un secretariat aflate in incinta 
Colegiului ,,Stefan cel Mare ’’ Tirgu Neamt. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câtigătoare, după primirea 
bunului închiriat, să ne desfasuram activitatea  în conformitate cu prevederile caietului 
de sarcini. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile,  
(durata în litere şi c ifre), respectiv până la data de ___________________ 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câtigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
5. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în  mod clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca f iind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 
Data întocmirii .................................... 
Nume, prenume.................................... 
Semnătura .......................................... 
Funcţie..................................……… 
 


