
Formularul nr. 1 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către D.G.A.S.P.C. Cluj 

Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Cluj-Napoca 

 

 

 

Ca urmare a anunțului publicitar nr. _______________ din ______________, pentru achiziția 

”Achiziția unui Imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”,  noi 

________________________________________ (denumirea/numele 

operatorului economic) vă transmitem alăturat : 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ___________  

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr. 2 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de 

…………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant) 

la…………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 

următoarele: 

   a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care 

dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante  

   b) nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care care dețin 

funcții de decizie în cadrul autorității contractante; 

   c) nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, nu mă 

aflu într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii 

contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

   d)  nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane care dețin 

funcții de decizie în cadrul autorității contractante, implicate în procedura de atribuire;  

   e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relaţii comerciale cu persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, 

implicate în procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 

derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai DGASPC Cluj, cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 



Formularul nr. 3 

 

OFERTANTUL 

_______________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ 

 

Către: ……………………………………………………………… 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul...............,, născut la data de............., în 

localitatea........................, posesor al B.I./C.I., seria............, nr.................................,  eliberat/ă de 

....................., la data de ......................., CNP ................................, având domiciliul în 

localitatea..............., jud...................., str................., nr.............., bl..........., sc......, et...., ap......, 

cod poștal........................, proprietar al imobilului din str................, nr. ......., localitatea........, 

jud.............prezint următoarea ofertă: 
 

Nr. crt. Denumire U.M. Cant Preț unitar lei fără 

TVA 

Valoare lei fără 

TVA 

1 Teren m.p.    

2 Imobil m.p. 

suprafața 

desfășurată 

   

3 Valoare totală     

 

3. Mă angajez să menţin această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv 

până la data de ……………,  

                         (ziua/luna/anul)  

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această 

ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 

noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 

orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 

 

Ofertant 

Nume și prenume 

Semnătura 

Anexa se completează doar de către persoanele fizice 



Formularul nr. 3  

 

OFERTANTUL 

_______________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ 

 

Către: ……………………………………………………………… 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, S.C. ......................., cu sediul în............................, 

înregistrat la Registrul Comerțului cu nr..........................., cont IBAN deschis la 

..........................., proprietar al imobilului din localitatea ........................, str................., nr........., 

prezint următoarea ofertă: 
 

Nr. crt. Denumire U.M. Cant Preț unitar lei fără 

TVA 

Valoare lei fără 

TVA 

1 Teren m.p.    

2 Imobil m.p. 

suprafața 

desfășurată 

   

3 Valoare totală     

 

Ofertant 

 

Nume și prenume persoană autorizată 

 

Semnătura 

 

Anexa se completează doar de către persoanele juridice 
 


