
OFERTANT 

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru închirierea __________________________________________ 

                   Către,  
_____________________________________________________________ 

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația 
______________________________ din data de ______________ 

             Prin prezenta, 

 

ne manifestăm  intenția fermă de participare la licitația publică pentru închirierea 
spațiului  ___________________________ în suprafață de 
_____________________________ situat în ___________________________ în 
vederea desfășurării activității de ____________________ 

__________________________________________________________________
___________. 

Am luat cunoștință de condițiile de participare prevăzute în documentele de 
atribuire. 

Oferta noastră este valabilă până la data menționată în documentația de 
atribuire, respective 90 zile. 

Am luat la cunoștință de locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru 
deschiderea ofertelor. În cazul în care vom participa la ședința publică de 
deschidere a ofertelor, vom desemna o persoană autorizată să ne reprezinte și să 
semneze actele încheiate cu aceasta ocazie.  

 

Data _____________                                                                            Ofertant 

                                                                                                         L. S. 

 

 



OFERTANT 

FIȘA OFERTANTULUI 

pentru  închirierea spațiului  ________________________________________ 

OFERTANT 
_____________________________________________________________________ 

Sediul societații sau adresa 
__________________________________________________________ 

Telefon 
________________________________________________________________________
_ 

Adresa e mail 
____________________________________________________________________ 

Reprezentant legal 
________________________________________________________________ 

Funcția 
_____________________________________________________________________ 

Cod fiscal 
_______________________________________________________________________ 

Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului 
________________________________________________ 

Nr. cont 
_____________________________________________________________________ 

Banca 
________________________________________________________________________
___ 

Declaram pe propria răspundere ca datele menționate sunt corecte și conforme cu 
documentele oficiale. 

 

Data _________________                                                                            Ofertant 

                                                                                                L. S . 



OFERTANT 

________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

Privind eligibilitatea pentru închirierea imobilului_____ în suprafață de 
_____ situate în __________, NC _____, jud. Neamț 

              Subsemnatul(a)____________________________________/reprezentant 
al__________________________, în calitate de ofertant la licitația publică pentru 
închirierea imobilului_____ în suprafață de _____ situate în __________, NC 
_____, jud. Neamț, organizată de municipiul Roman/Direcția _________, sub 
sancţiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, declar pe proprie răspundere că  nu sunt în stare de faliment, insolvență ori 
lichidare judiciară ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic; 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Numele și funcția reprezentantului legal,                                                     Data, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTANT 

________________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

Privind eligibilitatea pentru închirierea imobilului_____ în suprafață de 
_____ situate în __________, NC _____, jud. Neamț 

        Subsemnatul(a)____________________________________/reprezentant 
al__________________________, în calitate de ofertant la licitația publică pentru 
închirierea imobilului_____ în suprafață de _____ situate în __________, NC 
_____, jud. Neamț, organizată de municipiul Roman/Direcția _________, sub 
sancţiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani nu am avut cazuri de 
îndeplinire în mod defectuos a obligațiilor contractuale, din motive imputabile mie, 
nu am produs și nu sunt pe cale să produc grave prejudicii partenerilor; 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

 

 Numele și funcția reprezentantului legal,                                                     Data, 

 

 

 

 



 

OFERTANT 

_________________________________ 

(denumirea /numele) 
 
FORMULAR DE OFERTĂ 

           
     Către, 
                   Direcția Administrare Piețe Roman, jud. Neamț 

  
 

 Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai 
ofertantului _________________________________________________ , ne 
oferim 
ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de 
atribuire, să 
închiriem imobilul construcție/teren situat în mun. Roman, _______, cu nr 
cadastral ______ pentru o chirie de _____________________euro/mp/an. 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să 
închiriem imobilul pe o durată de ____ de la data încheierea contractului. 

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de 90 zile, 
de la data depunerii și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră 
este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Nu depunem ofertă alternativă și nu suntem înțeleși cu alți ofertanți cu 
privire la cuantumul chiriei sau alte prevederi ale ofertei. 

6.  Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție a contractului în 
conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 
 

 

     Numele și funcția reprezentantului legal,                                         Data, 

L.S. 
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