
OPERATOR ECONOMIC                              Formular 1 

____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea in prevederile art. 60 

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
                    (nume prenume reprezentant legal/împuternicit) 

_____________________________________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț  
(denumire operator economic) 

susținător al ofertantului _______________ /subcontractant al ofertantului __________________,  
         (denumire ofertant)         (denumire ofertant) 

la procedura de atribuire a contractului de servicii REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE 

DE CADASTRU PE SECTOARE CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IMOBILELOR 

ÎN CARTEA FUNCIARĂ FINANȚATE DE ANCPI, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că _____________________________________________ nu se află în situaţiile prevăzute la art. 60 
(denumire operator economic) 

din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu avem persoane în organul de conducere 

sau de supervizare, consiliul de administrație sau acționari care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcție de decizie din 

cadrul autorității contractante în ceea ce privește prezenta achiziție publică, respectiv: 

1.DANUT CANDREA - Primar, 

2. RUSCAN VASILE - Viceprimar, 

3. CANDREA IRINA-SPERANTA - Secretarul comunei, 

4.NACU IOANA-DANIELA-responsabil achizitii,  

4. RUSU MARINELA - Consilier primar, 

5. CHIRUTA COSTEL - Tehnicean urbanism, 

6. RUSU VASILE - Referent compartimentul financiar-contabil,  

 7.ROGOJAN ANA-ADELA - Consiler superior,  

8.IANOS PARASCHIVA - Consilier superior,  

9. BOGHEAN PETRU - Consilier local,  

10.CANDREA CRISTINEL - Consilier local,  

11.CANDREA MAFTEIU - Consilier local,  

12.CANDREA NADIA-ALINA - Consilier local,  

13.CANDREA-BOGZA GHEORGHE - Consilier local, 

14. CHELSOI ADRIAN - Consilier local,  

15.FLAMANZIANU DANUT - Consilier local, 

16.IVAN ION - Consilier local,  

17.JURAVLE IULIA - Consilier local, 

18. MOLDOVAN MIHAI-CRISTIAN - Consilier local, 

19. RUSU CRISTINEL ILIE - Consilier local, 

20. TASCA DANIEL - Consilier local. 



Subsemnatul 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, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal 

referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei 

alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă” 

 

 

Numele şi prenumele semnatarului: ___________________________ 

Capacitatea de semnătură: (reprezentant legal/împuternicit): ___________________ 

Semnătura și ștampila: ______________________ 

Data : _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Formular nr. 2 

      

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 

STR. Principala, nr.85, jud. Suceava 

 

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

__________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

(denumirea/numele ofertantului) 

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să îndeplinim contractul de achiziție publică de servicii 

REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU PE SECTOARE 

CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IMOBILELOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ 

FINANȚATE DE ANCPI pentru suma de ___________________________________ (suma în litere şi în 

cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____________________ (suma în litere şi 

în cifre) lei. 

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

contractul de achiziție publică conform propunerii tehnice în termen de 16 luni de la data semnării 

contractului de achiziție publică. 

3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabilă pentru o durată de ____________ zile 

(durata in litere si cifre), respectiv până la data de _____________, (ziua/luna/anul) şi 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 achiziție publică, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 

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

marcat în mod clar "alternativă"; 

  _  |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opțiunea corespunzătoare) 

6. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă 

pe care o puteți primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

______________________________, în calitate de ________________, legal autorizat sa semnez 

   (nume, prenume,semnătura, ştampilă) 

oferta pentru și în numele ____________________________________. 

                                           (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 5 

      

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI 

REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU PE SECTOARE 

CADASTRALE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IMOBILELOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ 

FINANȚATE DE ANCPI 

 

Nr. crt. Denumire serviciu u.m. 
Cant. P.U. (lei 

fără TVA) 

Total (lei fără 

TVA) 

1. Servicii cadastru/imobil Buc 1659   

TVA  

Total General (lei inclusiv TVA)  

 

 

Numele şi prenumele semnatarului: ___________________________ 

Capacitatea de semnătură: (reprezentant legal/împuternicit): ___________________ 

Semnătura și ștampila: ______________________ 

Data : _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


