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Formular nr. 1 

 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

   

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre 

Municipiul Targoviste 

Str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, jud. Dambovita, 

 

 Ca urmare a Solicitarii de oferta nr. ............. din................................. pentru atribuirea 

contractului: Servicii de asistență tehnică si supraveghere lucrari pentru obiectivul 

"Amenajarea unui spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General 

Matei Vladescu", noi, ............................................................  (denumirea/numele ofertantului, 

adresa completa, telefon/fax/e-mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa 

caz), vă transmitem alăturat urmatoarele: 

 

-oferta de pret; 

-documentele ce insotesc oferta.  

 

 

 

      Avem speranţa că oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

      Cu stima, 

 

    Data completarii        

       …………………           

      

 

      

Ofertant 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr.2 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la  

art.59 si 60 alin.1 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese) 

 

 

             Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al 

___________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr 98/2016 

privind achizitiile publice. 

            Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 60, cum ar fi următoarele: 

a) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile /informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are 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 cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 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. 
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Pentru conformitate prezint alaturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de conducere 

sau de supervizare respectiv lista  actionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea autoritatii 

documente doveditoare. 

 

Nume  calitate 

  

  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

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

Ofertant  

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal.  

 

Ofertant  

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante: 

  

Nr.crt. Persoana cu functie de decizie – 

Numele si prenumele 

Functia pe care o detine in cadrul 

autoritatii contractante 

1 Stan Daniel Cristian Primar  

2 Rădulescu Cătălin Viceprimar 

3 Ilie Monica Cezarina Viceprimar 

4 Cristea Chiru Catalin Secretar 

5 Mihaescu Magdalena  Sef Serv.Achizitii Publice 

6 Murineanu Elena Consilier Serv.Achizitii Publice 

7 Breaza Adrian Consilier Serv.Achizitii Publice 

8 Dima Emanuela Consilier Serv.Achizitii Publice 

9 Balasa Maria Consilier Serv.Achizitii Publice 

10 Manica Ana Claudia  Consilier Serv.Achizitii Publice 

11 Niculae Georgiana-Denisa Consilier Serv.Achizitii Publice 

12 Panasiu Marius Consilier Serv.Achizitii Publice 

13 Iorga Maria-Mihaela Consilier Serv.Achizitii Publice 

14 Marin Silviana Ecaterina Director executiv Directia Economica 

15 Dogaru Rodica  Director executiv Adjunct Directia 

Economica 

mailto:primar@pmtgv.ro
http://www.pmtgv.ro/


 

                   ROMANIA 

                   JUDETUL DAMBOVITA 

                 MUNICIPIUL TARGOVISTE 
 

PO –  PMT – 327.03 editia 1 revizia 2  

 
Târgoviște 130011, Str.Revoluției nr.1-3, Tel. 0245 611222,0786122500, 0245613928 , 
0245611378, Fax 0245 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro ,  
URL: www.pmtgv.ro 

 

 

 

 

Prezenta lista nu limiteaza cazurile ce sunt supuse unor alte situatii de  incompatibilitati 

stabilite de legislatie. 

 

Nota: Acest formular se va completa de către toti operatorii economici participanţi la 

procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi/lideri de asociere sau asociaţi, 

subcontractanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Stanescu Ciprian Director Executiv Directia 

Managementul Proiectelor  

17 Ilie Elena-Violeta  Sef Serv. Management Proiecte si 

Dezvoltare Comunitara 

18 Stana Alice Maria Sef birou Protejarea Patrimoniului 

Cultural si Dezvoltare Turistica 

19 Epurescu  Elena Sef birou  Contencios Juridic 

20 Mocanu Adrian Consilier Birou  Contencios Juridic 

21 Mudava Elena Consilier Birou  Contencios Juridic 

22 Boboaca-Mihăescu  Consilier Local  

23 Bozieru Cosmin – Petruț Consilier Local 

24 Bugyi Alexandru Consilier Local 

25 Calomfirescu Marius Consilier Local  

26 Cotinescu Ilie Aurelian Consilier Local 

27 Cozma Constantin Consilier Local 

28 Cucui Ion Consilier Local 

29 Economu Dorin-Adrian Consilier Local 

30 Erich Agnes-Terezia Consilier Local 

31 Gheorghe Ana-Maria Consilier Local 

32 Ilie Virgiliu Consilier Local 

33 Istrate Gabriela Consilier Local 

34 Mărgărit  Dan - Iulian Consilier Local 

35 Răducanu Tudorică Consilier Local 

36 Patic Paul-Ciprian Consilier Local 

37 Șăulean David Consilier Local 

38 Ștefan Loredana - Mariana Consilier Local 

39 Tică Dan Alexandru Consilier Local 

40 Tudora Andrei - Eduard Consilier Local 
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Formularul nr.3 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către 

Municipiul Targoviste 

Str. Revolutiei, nr.1-3, Târgovişte, jud. Dambovita, 

  

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

............................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, telefon/fax/e-

mail, CUI persoana de contact, adresa de corespondenta dupa caz) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam 

Servicii de asistență tehnică si supraveghere lucrari pentru obiectivul "Amenajarea unui 

spatiu fitness si a unui miniteren de baschet aferent strazii General Matei Vladescu", 

pentru suma de ........................................., lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA. 

Declaram ca      ................ suntem       ...................          nu suntem platitori de TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 

furnizarea/prestarea/excutarea contractului cât mai curând posibil conform contractului şi să 

finalizam serviciile în conformitate cu oferta în .......................(perioada în litere şi în cifre). 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă 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. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 39 si 40 din H.G. 

nr.395/2016.  

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant/liderul  de asociaţie. 
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