
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                   
TÎRGU NEAMŢ                                                                   
 
                                                                                                   ANEXA N R.2 
                                                                   la HCL nr.               din  
 
                                DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public 

al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga” Tîrgu Neamţ 
 
 

 
I: INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LOCATORUL 
Locator: Oraşul Tîrgu Neamţ, CIF 2614104 
Adresa poştală: str.Ştefan cel M are, nr.62,Tîrgu Neamţ judetul Neamţ, 
 Telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508 
II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE; 
Procedura selectată este licitaţia publica,  conform ,,Regulamentului de inchir iere a spatiilor disponibile 
excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat’’ de pe raza orasului Tirgu Neamt (HCL 
nr.154 din 28.08.2014). 
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 
Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarif icări nu trebuie sa depaseasca 2 zile 
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari. 
Data limită de depunere a ofertelor este precizat în anuntul de licitatie publica/negociere directa. 
Deschiderea ofertelor depuse se va face în data stabilită în  anuntul de licitatie publica/negociere directa 
la sediul locatorului din str.Ştefan cel M are, nr.62, Tîrgu Neamţ judetul Neamţ. 
lll. CAIETUL DE SARCINI –   anexa 3 
IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR. 
Oferta se redactează în limba română. 
Ofertele se depun la sediul locatorului, conform Caietului de sarcini. 
Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 
V. CRITERIU DE ATRIBUIRE : CEL MAI M ARE NIVEL AL CHIRIEI 
VI. CĂI DE ATAC 
Conform CAP. VI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR din ,,Regulamentul de inchiriere a spatiilor  
disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat’’ de pe raza orasului Tirgu 
Neamt (HCL nr.154 din 28.08.2014). 
Soluţionarea litigiilor  apărute în  legătură cu atribuirea, încheierea,  executarea, modificarea şi încetarea 
contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în  
justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află 
sediul locatorului. 
VII. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII – se regasesc in caietul de sarcini. 
 
 
 
 
 



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 
de inchiriere a unui spatiu apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat 
in incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga ‘’ Tirgu Neamt, 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; 
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) 
  
 
 
 
 
 
Candidat/ofertant, 
______________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
1. Subsemnatul, ……………………………………….reprezentant împuternicit al 
........................................................... 
(denumirea), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice că, la procedura de ...............................................     ( se menţionează procedura),         
pentru atribuirea contractului de închiriere        având ca obiect inchir iere a unui spatiu 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in incinta Scolii 
Gimnaziale ,,Ion Creanga ‘’ Tirgu Neamt, la data de .................................. 
( zi/lună/an ), organizată de Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Tirgu Neamt, 
particip şi depun ofertă: 
|_| in 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 jur idice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Unitatii 
Administrativ Teritor iale Oras Tirgu Neamt cu privire la orice aspect tehnic şi financiar  
în legătură cu activitatea noastră. 
                                                                        Persoana fizica/juridica 
 
                                                                    …………………………. 
                                                                        (semnătură autorizată ) 
                                                                                      



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

Declaraţie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 
Către, Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Tirgu Neamt 

Str. Stefan cel Mare, nr.62, Tirgu Neamt 
 

 
Procedura de ____________________ 
Anunţ de participare________________ 
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/2014 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
persoana fizica/jur idica,....................................................................... 
care va participa la procedura de închiriere organizată de Unitatea Administrativ 
Teritoriala Oras Tirgu Neamt, 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 document; 
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 document, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul document, 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. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul document 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, 
                                           Unitatea Administrativ Teritoriala  Oraş Tîrgu Neamţ 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ____________________ 
reprezentant 
legal / împuternicit, al ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele 
ofertantului),  oferim chiria de................................................., pentru spatiile scoase la 
inchir iere din incinta Scolii Gimnaziale ,,Ion Creanga ‘’ 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 si ale clauzelor contractuale. 
3. Garanţia de buna execuţie va fi constituită sub forma de 5% din valoarea contractului 
pe un an. 
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: 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca f iind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie . 
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..................................……… 
 
 
 
 
 
 
 



 


