ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 5 la Hotărârea
nr. ____________/2022

FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE
privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul
Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii,
nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în
administrarea Consiliului Județean Harghita
FORMULAR NR. 1

FIŞA DE INFORMAŢII PRIVIND OFERTANTUL
Denumire ofertant ______________________________________________________
Adresa_______________________________________________________________
Telefon/fax/e-mail/pagina web ____________________________________________
Reprezentant legal______________________________________________________
Funcţia_______________________________________________________________
Cod fiscal ____________________________________________________________
Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului______________________________________
Nr. Cont______________________________________________________________
Banca________________________________________________________________
Cifra de afaceri/venituri totale: anul 1 ______________________________________
anul 2 _________________________________________________________________
anul 3_________________________________________________________________
Obiectul de activitate, pe domenii conformitate cu prevederile din statutul
propriu:_________________________________________________________________
Declarăm pe propria răspundere că datele menționate sunt corecte și conform cu
documentele oficiale.

Data:

Ofertant,
(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 2
OFERTANT (date identificare)
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE
la licitaţie publică pentru închiriere
Către, ________________________________________________________
Urmare anunţului publicitar apărut în publicaţia_______________________din
data de______________prin prezenta,___________________________________
(denumirea ofertantului)
ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică pentru
închirierea spaţiului ______________________în suprafață de ___situat în
____________________________________________________________
în vederea desfășurării activității de_______________________________
_____________________________________________________________.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare prevăzute în documentația de atribuire.
Oferta noastră este valabilă până la data menționata în documentația de atribuire.
Am luat la cunoștință de condițiile de participare la licitaţie, a condiţiilor pentru
încetarea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de locul, data şi 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 şi să semneze actele încheiate cu această ocazie.
Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificări şi confirmării
declaraților, situaţiilor şi documentelor care însoțesc oferta, orice informaţie
suplimentară în scopul verificării datelor din prezenta ofertă.
Declarăm că vom informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta ofertă la orice 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.
Declarăm că nu am fost desemnate câștigătoare la o licitaţie publică anterioară în
ultimii 3 ani, unde nu au încheiat contractul ori nu am plătit preţul, din culpă proprie.
Declarăm că nu suntem în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
Declarăm că nu suntem în litigii cu Consiliul Județean Harghita.
Prin prezenta autorizăm orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să fumizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Județean
Harghita cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data

Ofertant,
(semnătura autorizată)

2

FORMULAR NR. 3

OFERTANT(date identificare)

FORMULAR OFERTĂ DE PREȚ
pentru închiriere

1. Examinând documentaţia de atribuire, noi ____________________________________ ,
(denumirea/numele ofertantului),
ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentaţia de
atribuire, să oferim preţul de ____________ euro/mp/lună.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data comunicării deciziei
referitoare la atribuirea contractului de închiriere și ea va rămâne obligatorie pentru noi
și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere, această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data

Ofertant,
(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 4

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa _______________________________________________________________,
(nume/denumire)
cu sediul în ____________________________________________________________,
(adresa)
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. __________________, cod unic
de înregistrare ________________________________________, reprezentată prin,
_______________ în calitate de ___________________________ împuternicim prin
prezenta pe Dl/Dna ___________________________________, domiciliată în
______________________________________, identificat/ă cu C.I. seria _____, nr.
_____________, CNP _______________ eliberată de _________________________
la data de ___________ având funcţia de ________________, să ne reprezinte la
procedura de atribuire _________________________________________________
(se va completa cu denumirea obiectivului)
organizată de ___________________________ în scopul atribuirii contractului de
închiriere.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele
rezultate pe parcursul şi/sau în urna desfăşurării procedurii;
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în
timpul desfăşurării procedurii;
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data completării:
Ofertant,
(semnătura autorizată)

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite
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FORMULAR NR. 5
DECLARAŢIE
de confidenţialitate şi imparțialitate

Subsemnatul(a) ________________________ preşedinte/membru numit în comisia
de evaluare a ofertelor pentru închirierea şi concesionarea bunurilor aflate în
proprietatea Județului Harghita, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declarații, următoarele:
a) Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre,
ofertanţi;
b) Nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre ofertanţi;
c) Nu am calitatea de soț/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi;
d) Nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul
desfăşurării licitației.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
documentelor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către ofertanţi a căror
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de licitație.
Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea
prevederilor civile şi penale.

Data:

Semnătura
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FORMULAR NR. 6

Model - ANUNŢ PUBLICITAR
Consiliul Județean Harghita, organizează licitaţie publică în vederea închirierii unei
suprafețe de 337,75 mp, din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat
în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita.
Licitaţia are loc în ziua de ........., ora ...., la sediul Consiliul Județean Harghita din
localitatea Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita, telefon/fax 0266207790/0266-207792.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de .................., ora ......, şi în ziua de
......, ora ....., la aceeaşi adresă.
Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în documentația de
închiriere, care se poate descărca de
pe pagina de
internet
https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/anunturipublice.html, începând cu ziua de ......, între orele 8-16.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau prin telefon.

_____________________________________________________________________
Borboly Csaba
Birta Antal
preşedinte
director general
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