
Page 1 of 33 

 

PROIECT 

R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

BECENI 

 

H O T A R Â R E 

privind vânzarea unui volum de 323 m.c. masă lemnoasă brută, de pe păşunea 

împădurită proprietate privată a comunei  Beceni, situată în punctul „Giurgiu” 

 

Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare al primarului  comunei Beceni, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort  și avizul comisiei de specialitate 

- adresa înstituției Prefectului jud. Buzău nr. 9303/2.08.2021 prin care solicită 

reanalizarea HCL Beceni nr. 30/27.05.2021 

- prevederile Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniu privat 

al comunei Beceni, aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Beceni, judetul 

Buzau, aprobat prin HCL Beceni  nr. 22/30.04.2020 

- adesa Ocolului Silvic Gura Teghii nr. 3370/CVL/13.05.2021 prin care comunică preţul 

estimativ pe m.c.; 

- APV nr.307, volum brut = 234  mc, nr. de arbori = 610; 

- APV nr.288, volum brut = 39 mc, nr. de arbori = 72; 

- APV nr.287, volum brut = 50 mc, nr. de arbori = 175; 

- prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 60 din CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (*republicat*) (Legea nr. 46/2008) 

În conformitate cu prevederile  art.129, alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b) art.196 alin.(1) 

lit.a), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă  vânzarea  unui volum de 323 m.c. lemn răşinoase de pe păşunea 

împădurită proprietatea privată a comunei Beceni din punctul „Giurgiu. 

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Documentația de atribuire prevăzută în anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire, este stabilit conform  prețului de referință comunicat de 

O.S. Gura Teghii, după cum urmează :  

- APV nr.307, volum brut = 234  mc–  preț minim 114,56 lei/m.c 

- APV nr.288, volum brut = 39 mc - preț minim  89,50 lei/m.c ; 

- APV nr.287, volum brut = 50 mc- preț minim 102,75 lei/m.c; 

Art.5. Componenţa comisiei de licitaţie se va stabili prin Dispoziţie a primarului.  
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Art.6 – Licitaţia se va organiza în conformitate Regulamentul privind procedura de vanzare 

a bunurilor din domeniu privat al comunei Beceni, aflate in administrarea Consiliului Local 

al Comunei Beceni, judetul Buzau, aprobat prin HCL Beceni  nr. 22/30.04.2020. 

Art.7. Suprafața de pășune împădurită situată în punctul „Giurgiu” se află proprietate 

privată a comunei  Beceni,   nu face obiectul niciunei cereri  depuse in temeiul actelor 

normative care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv de 

statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,  nu este  grevată de sarcini 

si nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţei judecatoresti. 

Art.8 HCL Beceni nr. 30/27.05.2021 privind scoaterea la licitaţie a unui volum de  323 

m.c. masă lemnoasă de pe păşunea împădurită proprietate privată a comunei  Beceni 

situată în punctul „Giurgiu” se abrogă.      

Art. 9. Secretarul general al comunei  Beceni va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor şi autorităţilor interesate și va aduce la cunoștință publică prin afisare la 

sediul Primariei și pe site http://primariabeceni.ro/. 
 

INIŢIATOR,     AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

  Primar,                                                     Secretar general al comunei, 

        Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 46/18.08.2021 
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Anexa nr. 2 la HCL nr.................... 

R O M Â N I A  

J U D E Ţ U L  B U Z Ă U  
PRIMĂRIA COMUNEI BECENI                         

Telefon: 0238528631/ fax 0238520398 

E-mail: primariabeceni@yahoo.com 

  

 

                                        STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind scoaterea la licitație publică a unui volum de 323 m.c masă lemnoasă de pe pășunea 

impăduriă  proprietate privată a  Comunei  Beceni, județul Buzău, situată in punctul 

,,Giurgiu” 

 

  1.Date generale – premizele studiului de oportunitate 
            Potrivit OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de 

interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in componența altor autorități ale 

administrației publice locale sau centrale. Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea 

economică – socială și de mediu a comunei și atribuții privind administrarea domeniului public 

și privat al comunei. 

 

 2.Obiectul vânzării 

           Obiectul licitației publice il reprezintă vânzarea la licitație publică  a unui volum de 323 

m.c masă lemnoasă de pe pășunea impăduriă  proprietate privată a  Comunei  Beceni, județul 

Buzău, situată in punctul ,,Giurgiu” 

         Obiectul procedurii  de valorificare il constituie  o cantitate totală de 323 m.c compus 

din: 234 m.c + 39 m.c. + 50 m.c material  lemnos brut, rezultat din doborâturi accidentale și 

igienizarea pădurii, specii rășinoase, fag, guercinee, diverse tari, diverse moi, de pe pășunea 

impădurită proprietate privată a comunei Beceni, județul  Buzău, situată in punctul „Giurgiu”. 

          Structura masei lemnoase rezultată din doborături accidentale, ce face obiectul vânzării 

se regăsește in următoarele acte de punere in valoare, emise de Ocolul Silvic Gura Teghi, 

astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. APV Cantitatea 

     m.c 

  Pretul 

Lei/mc 

Nr. de 

arbori 

Garanția 

de 

participare  

LEI (10 

%) 

Taxa de 

participare  

LEI 

   1.      307      234   114,75     610    

   500    2.      288       39    89,50      72  

   3.      287       50   102,75      175  

      

           Materialul lemnos ce face obiectul procedurii se vinde cum este la momentul 

organizării procedurii, adjudecatarul urmând a efectua, in cadrul obligațiilor contractuale, pe 

mailto:primariabeceni@yahoo.com
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proprie cheeltuială toate operațiunile necesare pentru tăierea și ridicarea arborilor  insemnați 

de pe aliniamentele precizate. 

            

        Contractul de vânzare   va fi incheiat in formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute. 

Contractul de vânzare – cumpărare se va incheia  pentu cantatatea brută de material lemnos, 

rezultată din actele de punere  in valoare transmise de Ocolul Silvic Gura Teghii. 

 

3.Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifică vanzarea. 

 

1.1. Motivele de ordin economic  

        Masa   lemnoasă brută, rezultat din doborâturi accidentale și igienizarea pădurii, specii 

rășinoase, fag, guercinee, diverse tari, diverse moi, de pe pășunea impădurită proprietate 

privată a comunei Beceni, jud. Buzău, situată in punctul ,, Giurgiu ”  

          Din punct de vedere economic, conform prevederilor art. 256, alin 3 din Codul Fiscal: 

,, Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ 

teritoriale concesionate, inchiriate, ori date in administrare ori in folosință, se stabileste taxa 

pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosință, după caz, in condițiile similare impozitului pe teren ” 

           In prezent bunurile propuse spre vanzare, nu sunt revendicate și nu fac obiectul unor 

litigii. 

2.2  Financiar 

           Prețul minim de pornire al licitației publice  este prevăzut în  actele de punere  in valoare 

transmise de Ocolul Silvic Gura Teghii 

2.3 Mediu 

         Cumpărătorul are obligația de a respecta legislația in vigoare privind protecția 

mediului,pe toață durata incheierii contractului. 

 

2. Precizarea tipului de licitație  prin care se va face vânzarea. 

 

Vănzarea materialului lemnos aratat mai sus  se va face prin licitație publică   de tipul 

licitație in plic inchis.  

O data cu aprobarea studiului de oportunitate se va intocmi si caietul de sarcini al vânzării 

și documentația de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 of 33 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr.................... 

 

  

 

 

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE  

 

pentru vanzarea  prin licitatie publica a unui 

volum de 323 m.c. masa lemnoasa de pe pasunea 

impadurita proprietate privata a comunei Beceni 

situata in punctul „Giurgiu” 

 

I. Caiet de sarcini  

II. Fișa de date a procedurii  

III. Contract cadru  

IV. Formulare și modele de documente 
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CAIET DE SARCINI 

privind vanzarea  prin licitatie publica a unui 

volum de 323 m.c. masa lemnoasa de pe pasunea 

impadurita proprietate privata a comunei Beceni 

situata in punctul „Giurgiu” 

 

Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertanti 

atrage dupa sine descalificarea automata a ofertelor. 

 In afara acestor instructiuni este obligatorie respectarea de catre partile 

contractante a tuturor celorlalte reglementari legale referitoare la valorificarea si recoltarea 

masei lemnoase. 

 Contractele încheiate în urma licitației, în baza prezentului caiet de sarcini se supun 

modificărilor carevor interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care aceste 

modificări vor face ca prevederile contractelor să devinăincompatibile cu noul context 

legislativ, contractele respective vor fi reziliate. 

 

1. Informații generale privind obiectul vanzarii/cumpararii 

 Descriere șiidentificarea 

1.1.Obiectul procedurii de valorificare îl constituie vânzarea prin licitaţie publică 

a materialului lemnoas rezultat din exploatarea unor mase lemnoase aflate la dispoziţia 

Primăriei comunei Beceni  constand intr-o cantitate totală de: 323m.c. compus 

din:  234 m.c. + 39 m.c. + 50 mc material lemnos brut, rezultat din doborâturi 

accidentale și igienizarea  pădurii, specii rășinoase, fag, quercinee, diverse tari, diverse 

moi,de pe păşunea împădurită proprietate privată a comunei Beceni, jud. Buzău, 

situată în punctul „Giurgiu”. 

          Structura masei lemnoase rezultată din doborâturi accidentale, ce face obiectul 

vânzării, se regăseşte în următoarele acte de punere în valoare, emise de Ocolul Silvic 

Gura Teghii, astfel: 

- APV nr.307, volum brut = 234  mc, nr. de arbori = 610; 

- APV nr.288, volum brut = 39 mc, nr. de arbori = 72; 

- APV nr.287, volum brut = 50 mc, nr. de arbori = 175; 

 Materialul lemnos ce face obiectul procedurii se vinde cum este la momentul 

organizării procedurii, adjudecatarul urmând a efectua, în cadrul obligaţiilor contractuale, 

pe proprie cheltuială, toate operaţiunile necesare pentru tăierea şi ridicarea arborilor 

însemnaţi de pe aliniamentele precizate. Operaţiunile de tăiere se vor efectua potrivit 

normelor şi procedurilor silvice, uniform, la aceeaşi înălţime şi cu utilaje/echipamente 

specializate. Înălţimea cioturilor lăsate va fi astfel dimensionată încât să nu depăşească 

1/3 din diametrul acestuia. De asemenea, la tăiere/încărcare/transport se va avea în 

vedere ca toate operaţiunile să se facă fără a afecta în vreun fel carosabilul drumului şi 

nici puieţii sau arborii nemarcaţi. 
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 Ridicarea şi transportul acestora se vor face astfel încât să nu fie afectată circulaţia 

pe drumurile respective, Primăria comunei Beceni neadmiţând întreruperi ale traficului 

rutier/pedestru. 

 Efectuarea operaţinilor de tăiere va fi semnalizată corespunzător, asigurându-se 

astfel evitarea oricăror posibile accidente. 

 Eventualele întreruperi ale circulaţiei cauzate de efectuarea operaţiunilor necesare 

executării contractului se vor face numai cu acordul prealabil al administratorului 

drumului şi cu avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău. 

 Beneficiarul este responsabil pentru toate daunele aduse părţii carosabile şi/sau 
zonei din ampriza drumului, putând fi urmărit pentru repararea acestora, caz în care 

Primăria Beceni are dreptul de a pretinde daune interese. 

 

1.2 Destinatie 

Bunurile care fac obiectul licitatiei au ca destinatie utilizarea ca lemn pentru incalzit 

si/sau lemn pentru constructii. 

 

2. Condiții generale alelicitației 

Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate pentru vanzare/cumparare 
Bunurilemenționate la pct. 1 aparțin domeniului privat al Comunei Beceni și se 

aflăîn administrarea Consiliului Local Beceni. 

Obligații privind protecţia mediului 

Cumparatorul are obligația de a respecta legislatia in vigoare privind protectia 

mediului, pe toată durata încheierii contractului. 

 Interdicția subcontractarii  

Pe toată durata de valabilitate a contractului este interzisă subcontractarea. 

 Durata 

Maxim 1 an de la data semnării contractului. 

 Prețul minim de pornire la licitație  
Preţul minim de pornire, este stabilit conform  prețului de referință comunicat de 

O.S. Gura Teghii, după cum urmează:  

- APV nr.307, volum brut = 234  mc–  preț minim 114,56 lei/m.c; 

- APV nr.288, volum brut = 39 mc - preț minim  89,50 lei/m.c; 

- APV nr.287, volum brut = 50 mc- preț minim 102,75 lei/m.c. 

Garantia 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul minim de pornire al licitatiei si se va achita 

pana la data la care se pot depune ofertele, in numerar, la casieria organizatorului. 

Modalități de obținere a documentației de atribuire și costul acesteia 

Solicitantul va achiziționa documentația de atribuire, pusă la dispoziție acestuia 

pe suport de hârtie, de la Primaria Comunei Beceni. 

Ofertantii la licitatie vor achita: 

- Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 Lei; 
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- taxa cumparare caiet de sarcini in valoare de 50 lei; 

 Taxa de participare si taxa cumparare caiet de sarcini se achita in numerar la caseria 

organizatorului. Aceste taxe reprezintă un venit al organizatorului şi nu se mai restituie ofertanţilor sau 

potenţialilor ofertanţi(care au achitat taxele, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu 

prin împuternicit la licitație, aucâştigatsaunulicitaţia). 

  

3. Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească oferta 

Oferta se redactează în limba română și se depune la sediul Primariei Comunei 

Beceni, conform anunţului de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 

interior, care se înregistrează de în registrul „Oferte”, precizându-se data şi ora. 

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta și 

va trebui să conţină: 

 cererea de înscriere la licitație cu informaţii privind ofertantul, semnată de ofertant, 

fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

 acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform 

solicitărilor autorităţii contractante; 

 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă în 2 exemplare semnate 

de către ofertant. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului și are o 

valabilitate de minim 30zile calendaristice, de la data desfășurăriilicitației. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-

limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoaneiinteresate. 

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau 

după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

4. Criterii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplineascăoferta 

Să aibă incluse în primul plic sigilat documentele precizate la pct. 2.4. din Fișa 

de date a procedurii și să le prezinte și în original, pe cele depuse în copie, la deschiderea 

licitațieipublice. 

5. Licitația și încheierea contractului de vanzare/cumparare 
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În conformitate cu Fișa de date a procedurii. 

6. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii  

 Contractul de vanzare/cumparare va contine clauze, conform modelulului 

orientativ, anexat. 

 Contractul va fi încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare - 

cumpărare.  

Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare - cumpărare.  

 Contractul de vânzare cumpărare se va încheia pentru cantitatea brută de material 

lemnos, rezultată din actele de punere în valoare transmise de Ocolul Silvic Gura Teghii. 

 Primăria comunei Beceni poate modifica unilateral partea reglementară a 

contractului cu notificarea prealabilă a cumpărătorului din motive excepţionale legate de 

interesul naţional sau local, după caz. 

 Cumpărătorul are obligaţia de a-şi executa obligaţiile potrivit termenelor şi 

condiţiilor prevăzute în contract şi în acord cu normele legale specifice domeniului de 

activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest scop. 

 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

1. Informații generale privindvanzatorul 

- denumire:  Primaria Comunei Beceni; 

- cod fiscal:3662568; 

- adresa:  Sat Beceni, Strada Principala B, nr.25, Comuna Beceni, Judetul 

Buzau; 

- nr. telefon: 0238/528631,  fax: 0238/520398  

-  persoană contact:   

2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii delicitație 

 Obiectul licitației 

Obiectul licitatiei îl constituie vânzarea prin licitaţie publică a  unei cantitati 

totale de323 m.c. compusa din:  234 m.c. + 39 m.c. + 50 mc material lemnos brut, 

rezultat din doborâturi accidentale și igienizarea  pădurii,de pe păşunea împădurită 

proprietate privată a comunei Beceni, jud. Buzău, situată în punctul „Giurgiu”. 

 Informații privind desfășurarea licitației 

Datele referitoare la calendarul desfășurării licitației publice se găsesc în anunțul 

de licitație, care se publicăîn Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, într-un 

cotidian de circulație națională, într-un cotidian de circulație localăși pe pagina de 

internet a Primariei Comunei Beceni. 

 Documente necesare pentru înscrierea lalicitație:  

În vederea participării la licitaţie se vor depune la sediul Primăriei comunei Beceni, 

din comuna Beceni, judeţul Buzău, următoarele documente:  
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1. Fisa cu informatii privind ofertantul – (Anexa nr.1); 

2. Declaratia de participare (Anexa nr.2); 

3. Copie de pe buletinul sau cartea de identitate a persoanei fizice participante sau copie 

de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, in cazul persoanelor 

juridice; 

4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în 

a cărui rază îşi are sediul ofertantul,eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii 

ofertelor,original sau copie, din care să reiasă  urmatoarele: 

        -ofertantul nu este in faliment; 

        - ofertantul nu are activitatea suspendata voluntar sau ca urmare a dreptului de a 

desfasura activitati economice; 

        - sediul social; 

        - administratorul ofertantului. 

5. Copie dupa statutul si actul constitutiv al persoanei juridice, inclusiv actele adiționale 

relevante ale societății comerciale; 

6.  Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridiceca nu 

se afla in dizolvare, insolventa, faliment sau lichidare, -original, potrivit formularului-

Anexa nr.3, insotita de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al 

persoanei juridice si a actului sau de identitate;  

7. Împuternicire, in original, acordata persoanei care reprezinta ofertantul in cadrul 

procedurii de licitatie publica, insotita de copie a actului sau de identitate; 

8. certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana juridica nu 

are datorii fata de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor- in original sau 

copie legalizata;  

9. cazier fiscal, eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana  nu are inscrise infractiuni 

de evaziune fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor- in original sau copie legalizata;  

10. certificat de atestare fiscală de la compartimentul de taxe și impozite ale primăriei 

localității de domiciliu sau a sediului firmei solicitantului- in original sau copie legalizata;  

11. Bilanţul financiar-contabil pe ultimul an (2020), semnat si parafat (vizat şi înregistrat 

de autorităţile competente); 

12. Atestatul de exploatare valabil și cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului; 

13. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind 

respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului, securitatea si sanatatea in 

munca, normele de aparare impotriva incendiilor, potrivit formularului- Anexa nr.4-in 

original; 

14. Formularul privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani-Anexa nr.5-in original; 

15. Dovezile privind achitarea taxei de participare in cuantum de 500 lei  si  a  caietului 

de sarcini in cuantum de 50 lei; 

16. Dovada privind achitarea garanţiei de participare, in cuantum de10% din pretul 

minim de pornire al licitatiei; 

17. Declarația pe proprie răspundere a ofertantului conform căreia documentele depuse 

corespund realității și veridicității, conform prevederilor art.326 din Noul Cod Penal 

privind falsul îndeclarații. 

18. Declaratia pe propria raspundere a ofertantului din care sa rezulte ca acesta nu a fost 

desemnat câştigător la o licitaţie publică anterioară ultimilor 3 ani, privind bunurile 
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statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul ori nu a 

platit pretul,din culpă proprie-Anexa nr.6- in original.  

 

Documentele depuse în copie, în primul plic sigilat, vor fi prezentate în 

original la deschiderea licitației publice, neprezentarea lor ducând la 

descalificarea ofertanților. 

 

Condițiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească licitantul pentru a fi admis 

lalicitație 

Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoana fizica sau juridică, română 

sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusivgaranţia de 

participare; 

 a depus oferta în termenele prevăzute, împreună cu toate documentele 

solicitate la pct. 2.3; 

 are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor 

şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetullocal; 

 nu este în stare de insolvenţă, faliment saulichidare. 

Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată 

câştigătoare la o licitaţie publică anterioară ultimilor 3 ani, privind bunurile statului 

sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul ori nu a platit 

pretul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la 

desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 

 Desfășurarea procedurii delicitație 

Licitația publică se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 334-346 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

respectarea principiilor prevazute la art.311. 

 

3. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare aofertelor 

Ofertele se redactează în limba română. 

Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în 

anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 

înregistrează de autoritatea contractantă, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 

Pe plicul exterior se va specifica: “Documentația pentru participarea la licitația 

publica din data de ..............., privind vanzarea  unui volum de 323 m.c. masa 

lemnoasa de pe pasunea impadurita proprietate privata a comunei Beceni 

situata in punctul: Giurgiu, precum si denumirea ofertantului. A nu se deschide pana 

la data de.............., ora:.................”  

Plicul exterior va trebui să conţină: 

 cererea de înscriere la licitație cu informaţii privind ofertantul, semnată de ofertant, 

fărăîngroşări, ştersături sau modificări; 

 actele doveditoare privindcalităţile şicapacităţile ofertanţilor, conform 

solicitărilor autorităţii contractante; 

 declarația pe proprie răspundere a ofertantului, conform căreia documentația 
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depusă corespunde realității și veridicității; 

 acte doveditoare privind intrarea în posesia documentației de atribuire, precum și a 

plății garanției de participare. 

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau 

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Oferta se va redacta ținând cont de criteriile de atribuire, precizate la pct.4. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă, în doua exemplare  

semnate de către ofertant. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului și are o 

valabilitate de minim 30 zile calendaristice, de la data desfășurăriilicitației. 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-

limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. 

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 

persoaneiinteresate. 

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau 

după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

 

4. Informații privind criteriile de atribuire aplicate, pentru stabilirea 

ofertei câștigătoare 

Criteriile de atribuire aplicate, pentru stabilirea ofertei câștigătoare sunt:  

- A) Cel mai mare nivel al pretului (oferta financiara): cu o pondere de 40%, 

respectiv 40 puncte; 

- B) Capacitatea economico-financiara a ofertantilor(document emis de 

unitati bancare/scrisoare de bonitate din care sa reiasa capacitatea 

economico-financiara a ofertantului): cu o pondere de 30%, respectiv 30 

puncte; 

- C) Protectia mediului inconjurator(Declaratie privind respectarea 

reglementarilor referitoare la protectia mediului, securitatea si sanatatea 

in munca, normele de aparare impotriva incendiilor-Anexa nr.4): cu o 

pondere de 20%, respectiv 20 puncte; 

- D) Conditii specifice impuse de natura bunului instrainat (Declaratie pe 

propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu este in stare de 

dizolvare/lichidare/insolventa/faliment, activitatea sa nu este condusa 

de un administrator judiciar si nici nu este suspendata; nu face obiectul 

unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute 

anterior; a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 

contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale 

bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare in Romania- Anexa nr.3), atestat de exploatare valabil si cazierul 
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tehnic completat la zi, cu o pondere de 10%, respectiv 10 puncte. 

5. Informații privind modul de calcul al punctajului criteriilor de 

atribuire, în scopul departajării solicitanțilorcalificați 

a) Calculul punctajului criteriului „Cel mai mare nivel al pretului” 

Pentru cel mai mare nivel al pretuluiinscris in oferta se acorda punctajul 

maxim alocat de 40 puncte. 

Pentru al doilea nivel al pretului inscris in oferta  se acorda 30 puncte. 

Pentru al treilea nivel al pretului inscris in oferta se acorda 20 puncte. 

Pentru celelalte preturi inscrise in oferta se acorda 10 puncte. 

b) Calculul punctajului criteriului „Capacitatea economico-financiara a 

ofertantilor”:se solicita documente emise de catre unitati bancare din care sa 

reiasa capacitatea economico- financiara.      

  Pentru cea mare valoare inscrisa in documentele emise de unitatile 

bancarese acorda punctajul maxim alocat de 30 puncte.  

Pentru a doua valoare inscrisa in documentele emise de unitatile 

bancare se acorda 20 puncte.  

Pentru a treia valoare inscrisa in documentele emise de unitatile bancare 

se acorda punctajul maxim alocat de 10 puncte.  

Pentru toate celelalte valori inscrise in documentele emise de catre 

unitatile bancare se acorda 5 puncte. 

c) Calculul punctajului criteriului „Protectia mediului inconjurator”:             Daca 

ofertantul prezinta dovada privind protectia mediului (Anexa nr.4)se acorda 20 

puncte.  

Daca ofertantul nu prezinta dovada privind protectia mediului (Anexa nr.4) se 

acorda 0 puncte.           

d) Calculul punctajului criteriului „Conditii specifice impuse de natura bunului 

instrainat”:  

Daca ofertantul prezinta documentele aferente acestui criteriu se acorda10 

puncte. 

Daca ofertantul nu prezinta documentele aferente acestui criteriu se acorda 0 

puncte. 

Oferta castigatoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma 
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aplicarii criteriilor de atribuire, punctaj obtinut prin insumarea punctajelor 

acordate fiecarui criteriu. 

In situatia in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, 

departajarea acestora se va  face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de 

atribuire care are ponderea cea mai mare.  

In cazul egalitatii in continuare, departajarea se  va face in functie de 

punctajul obtinut la criteriul „Capacitatea economico-financiara a ofertantilor”, iar 

in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul 

obtinut la criteriul„Protectia mediului inconjurator”, iar in cazul egalitatii in 

continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut la criteriul: 

„Conditii specifice impuse de natura bunului vandut”. 

 

6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor deatac 

Tribunalul Buzau – Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal este 

competentă să soluționeze litigiile referitoare la atribuirea, încheierea și anularea 

contractului de vanzare/cumparare. 

Acțiunea ce are ca obiect un litigiu referitor la procedura de atribuire se va 

depune la Tribunalul Buzau – Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal 

în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului autorității contractante 

considerat nelegal. 

Celelalte litigii referitoare la încheierea și anularea contractului de 

vanzare/cumparare se vor soluționa în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Judecătoria Buzau este competentă să soluționeze litigiile ce decurg din 

executarea contractului de vanzare/cumparare. Acțiunea se va depune la instanța 

competentăîn conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

    

 

     

   

Anexa …. La H.C.L.nr …………… 

Nr. /________________ 
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CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE 
MASA LEMNOASA  

 

1. PARTEA I 

 

Parti Contractante 

 

Intre 

 

COMUNA Beceni, judeţul Buzău,telefon nr. 0238528631, fax nr. 0238520398, avand 

certificatul de cod fiscal:3665868  si cont bancar nr. 

RO...................................................................deschis la Trezoreria Buzău, reprezentata legal 

prin Adrian BURLACU, avand functia de Primar , denumita in contract VANZATOR, pe de o parte 

Si 

S.C. ........................, cu sediul in ................., str.......................... , nr. ..............., 

......................judetul .......................,  telefon/fax nr..........................., inregistrata la Oficiul 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ...........................sub nr. J....................., avand 

certificatul de cod fiscal nr. RO.................. si cont bancar nr. RO...................deschis la 

TREZORERIA ......................., reprezentata legal prin ......................................, avand functia de 

ADMINISTRATOR , denumita in contract CUMPARATOR, pe de alta parte. 

 

2. Obiectul contractului și durata contractului 

2.1. Vanzatorul se obliga sa furnizeze si sa predea masa lemnoasa din pășunea împădurită de la 

GIURGIU aferenta partizii /A.P.V nr. ……………….., cu un volum total brut 323 mc, la pretul 

consemnat in Procesul Verbal al Licitatiei nr............................. 

2.2. Cumparatorul se obliga sa preia, sa exploateze si sa transporte, masa lemnoasa pe picior 

specificata la pct. 2.1. in conformitate cu sarcinile asumate in prezentul contract si sa plateasca 

vanzatorului pretul contractului. 

2.3. Pretul stabilit prin licitatie pentru indeplinirea contractului, platibil vanzatorului de catre 

cumparator este de  ....................lei si se va achita astfel: 30% la data semnarii contractului si 

70% pana la expirarea contractului- 1 an de la data semnarii contractului. 

2.4. Taxa de  drum se va achita de către cumpărător. 

2.5. Caietul de sarcini al Licitatiei face parte integranta din prezentul  contract. 

2.6. Durata contractului este de 1 an de la data semnării contractului. 

 

3. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea) 

3.1. Cumparatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare, 

conform regulamentului de vanzare a masei lemnoase, in vigoare. 

3.2. Cuantumul garantiei de buna executie a lucrarilor de exploatare este de 

...............................lei (5% din valoarea de adjudecare). 

3.3. Vanzatorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin din aplicarea 

prevederilor instructiunilor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de 

exploatare, scoatere si transport a masei lemnoase, in vigoare pe parcursul desfasurarii 

contractului. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, vanzatorul are 

obligatia de a notifica acest lucru cumparatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost 

respectate. 

3.4. Restituirea sumelor aferente garantiei de buna executie se va face la reprimirea parchetelor 

ce fac obiectul acestui contract, dupa retinerea, de catre vanzator, a eventualelor sume datorate 
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ca urmare a derularii necorespunzatoare a contractului. 

 

4. Receptia masei lemnoase pe picior si predarea acesteia spre exploatare 

4.1. Receptia masei lemnoase pe picior se face inainte de emiterea autorizatiei de exploatare. La 

receptie, in cazuri temeinic justificate, cumparatorul poate solicita verificarea lucrarilor de 

evaluare a masei lemnoase destinate exploatarii, conform instructiunilor in vigoare, dintr-o partida 

sau din toate partizile ce fac obiectul contractului. In cazul in care se constata diferente peste 

tolerantele APV, se reziliaza contractul fara perceperea de daune si fara pierderea garantiei. 

4.2. Dupa eliberarea autorizatiei de exploatare si semnarea precesului verbal de predare-primire, 

vanzatorul nu accepta reclamatii privind lipsa cantitativa si calitativa a materialului lemnos 

4.3. Volumul de masa lemnoasa prevazut in actul de punere in valoare pentru parchetele amanate 

de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie, se recalculeaza, dupa caz, prin adaugarea cresterii 

curente, recalculandu-se si valoarea aferenta. 

4.4. Vanzatorul este exonerat de predarea spre exploatare a masei lemnoase daca agentul 

economic nu asigura plata contravalorii masei lemnoase esalonate. 

 

5. Obligatiile partilor 

5.1 Obligatiile vanzatorului 

5.1.1. Stabileste, de comun acord cu cumparatorul, esalonarea taierilor astfel incat, tinand cont 

de restrictiile si cerintele silviculturale ale arboretului, lunar sa se exploateze toata gama de 

produse contractate. 

5.1.2. Preda spre exploatare parchetul, delegatului imputernicit al cumparatorului care va 

raspunde si de respectarea regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare-primire intocmit 

in doua exemplare. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie 

document gestionar. 

5.1.3. Pune la dispozitia cumparatorului suprafetele necesare amplasarii platformelor primare. 

5.1.4. Face reprimirea parchetului la sfarsitul exploatarii, numai in cazul in care sunt intrunite si 

respectate toate conditiile mentionate in instructiuni, in prezenta delegatului imputernicit al 

cumparatorului, pe baza de proces verbal de reprimire intocmit in doua exemplare. Dupa 

incheierea acestui act intreaga raspundere privind situatia din teren revine personalului silvic  al 

Ocolului Silvic Gura-Teghii  care a efectuat reprimirea parchetului. 

5.1.5. Acorda sprijin cumparatorului in demersurile necesare pentru obtinerea acordului si 

avizelor necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului necesar amplasarii platformelor 

primare, in cazul in care conditiile de scos-apropiat existente, impun ca aceasta sa se faca pe alte 

terenuri decat cele administrate de vanzator. 

 

5.2. Obligatiile cumparatorului 

5.2.1. Stabileste, de comun acord cu vanzatorul, esalonarea taierilor astfel incat, tinand cont de 

restrictiile si cerintele silviculturale ale arboretului, lunar sa se exploateze toata gama de produse 

contractate. Perioada de lucru: maxim 1 an de la data semnarii contractului. Cumparatorul va  

achita si taxa de drum. 

5.2.2. Ridica autorizatia de exploatare cu cel putin 10 zile inainte de termenul prevazut in 

esalonarea taierilor si participa la predarea efectiva in teren a parchetului prin delegat 

imputernicit, care raspunde si de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform 

instructiunilor in vigoare. 

5.2.3. Intreprinde, impreuna cu vanzatorul, demersurile necesare pentru obtinerea acordului si 

avizelor necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului necesar amplasarii platformelor 

primare, in cazul in care conditiile de scos-apropiat existente, impun ca aceasta sa se faca pe alte 

terenuri decat cele administrate de vanzator, conform art. 49 din Codul Silvic. 

5.2.4. Executa lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de prejudicii 
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arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si respecta cu strictete prevederile din 

Caietul de sarcini (Anexa......), tehnologia de exploatare si caile de colectare si transport stabilite 

prin autorizatia de exploatare. 

5.2.5. Exploateaza parchetele in termenele prevazute in autorizatia de exploatare si participa la 

reprimirea acestora de catre vanzator prin delegat ce va detine o imputernicire in care se precizeaza 

competenta si dreptul acestuia de a semna actele de reprimire. 

 

6. Transportul materialului lemnos 

6.1. Vanzatorul va notifica, iar Ocolul Silvic  Gura-Teghii, asigura accesibilitatea si 

practicabilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrari de intretinere si reparatii ale acestora 

pentru a nu se intrerupe fluxul tehnologic de exploatare-valorificare. 

Cu ocazia receptionarii masei lemnoase se consemneaza starea si preacticabilitatea drumurilor 

auto forestiere ce deservesc parchetele facandu-se mentiuni, acolo unde este cazul, cu privire la 

lucrarile ce trebuie efectuate de Ocolul Silvic Gura-Teghii, proprietarul drumurilor, si termenul 

de executie. 

6.2. Cumparatorul are obligatia de a semnala vanzatorului, daca acesta nu se autosesizeaza, 

situatiile privind accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere (cailor ferate 

forestiere) aferente parchetului din care se scoate materialul lemnos, ori de cate ori este necesar. 

6.3. Contravaloarea lucrarilor de reparatii survenite in urma deprecierilor provocate printr-o 

exploatare necorespunzatoare in procesul de recoltare si transport a masei lemnoase aferenta 

contractului, se suporta de cumparator in baza constatarilor si evaluarilor efectuate de vanzator. 

6.4. Caile de scos-apropiat ale lemnului si a instalatiilor aferente sunt cele inscrise in autorizatia 

de exploatare, respectiv in procesul verbal de predare spre exploatare, a parchetului si 

materializate in mod evident pe teren de catre vanzator. 

6.5. Cumparatorul asigura amenajarea instalatiilor de scos-apropiat si protejarea impotriva 

vatamarii arborilor limitrofi cailor de colectare prin lungoane, tarusi, mansoane etc. inainte de 

inceperea exploatarii. 

7. Modalitati de plata 

7.1. Vanzatorul va emite factura pentru cantitatea de masa lemnoasa, iar cumparatorul va achita 

contravaloarea acesteia prin Ordin de Plata vizat de banca sau numerar astfel: …...% la data 

semnarii contractului si ……..% pana la expirarea contractului-maxim 1 an de la data semnarii 

contractului. 

7.2. Se interzice accesul intr-o noua postata conform esalonarii (Anexa......) pana la decontarea 

instrumentelor de plata cu care s-a garantat achitarea masei lemnoase, urmand ca accesul sa se 

efectueze imediat dupa achitare. 

Exploatarea masei lemnoase peste cantitatea achitata constituie sustragere de material lemnos si 

se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. 

7.3. In cazul unei decontari partiale a contravalorii masei lemnoase esalonate, se va permite 

transportul cantitatii aferente, proportional cu sortimentele din APV. 

7.4. Transportul materialului lemnos se va face in baza dispozitiei de livrare emisa de Ocolul Silvic 

Gura-Teghii. 

 

8. Penalitati, daune interese 

8.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, partea in culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune-interese, conform 

prevederilor din acest contract si legislatiei in vigoare. 

8.2. Vanzatorul datoreaza penalitati cumparatorului, in urmatoarele situatii:  

8.2.1. Daca vanzatorul nu preda spre exploatare volumul de masa lemnoasa esalonat si pentru 

care beneficiarul a asigurat plata conform cap. 7, la termenul de esalonare, in mod nejustificat si 

dinvina sa, acesta va plati pentru fiecare zi de intarziere, penalitati de 0,02% din valoarea masei 
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lemnoase ce trebuie predata. 

8.2.2. Daca vanzatorul nu intervine in termen de 10 zile de la data semnarii, in scris, cu notificare 

catre Ocolul Silvic Gura-Teghiipentru lucrari de intretinere saureparatii la drumurile auto 

forestiere in scopul de a le asigura accesibilitatea si practicabilitatea, cu exceptia cazurilor de forta 

majora, va plati penalitati de 0,1% din valoarea masei lemnoase esalonata scoasa din fluxul 

tehnologic de exploatare-valorificare pentru fiecare zi din perioada de intrerupere a transportului. 

8.3. Cumparatorul datoreaza penalitati vanzatorului, in urmatoarele situatii: 

8.3.1. Daca cumparatorul nu ridica autorizatia de exploatare, fara motive intemeiate, cu cel putin 

10 zile inainte de termenul din esalonare va plati penalitati de 0,5% din valoarea masei lemnoase 

din partida autorizata la exploatare, pentru fiecare zi de intarziere. 

8.3.2. Pentru masa lemnoasa ramasa in parchet, pe picior sau in faza, la expirarea termenului de 

exploatare, cumparatorul plateste penalitati de 0,5% din valoarea de ajudecare a volumului 

lemnului neexploatat si consemnat in procesul verbal de constatare, pentru fiecare zi de intarziere 

pana la reprimirea parchetului. Aceste penalitati nu se calculeaza in perioadele cu restrictii sau 

pentru masa lemnoasa ramasa dupa termenul prevazut in esalonare, in platforma primara 

amplasata in afara parchetului. 

8.3.3 Pentru masa lemnoasa neexploatata la data expirării contractului, ramasa pe picior sau 

doborata si nescoasa din parchete, cumparatorul plateste penalitati de 10% din valoarea de 

adjudecare a volumului masei lemnoase neexploatate si consemnat in procesul verbal de 

constatare. Pentru recoltarea acesteia, prin act aditional la prezentul contract, se vor prevedea 

conditiile si noul termen de exploatare. 

8.3.4. In cazul in care nu vor fi respectate regulile silvoculturale de exploatare prevazute in Caietul 

de Sarcini (anexa....) se va proceda astfel: prejudiciile evitabile vor fi inventariate si evidentiate 

separat si vor fi achitate de comparator la pret dublu fata de pretul stabilit prin prezentul contract; 

pentru situatia in care nu se respecta locul indicat pentru stabilirea platformei primare sau pentru 

nerespectarea drumurilor de scos apropiat aprobate de Vanzator impreuna cu Ocolul Silvic Gura-

Teghii cumparatorul il va despagubi pe vanzator proportional cu prejudiciul creat, dar nu mai 

putin de dublul masei lemnoase afectate direct sau indirect prin aceasta actiune; in cazul in care 

nu sunt indeplinite conditiile silvice de reprimire a parchetelor la data stabilita, conform esalonarii, 

se va percepe o penalizare de doua ori mai mare decat amenda aplicata de organele abilitate ale 

statului; 

8.3.5. Pentru nerespectarea conditiilor: de extragere a intregului material lemons din parchet si 

din platforma primara, de curatare a parchetelor si a platformei primare de resturi vegetale, de 

evacuare a deseurilor industriale (mai ales hidrocarburi) si menajere din parchet si zonele 

adiacente, se va plati o taxa de igienizare proportionala cu prejudiciul provocat dar nu mai mica 

de 1000 lei. 

 

9. Rezilierea contractului 

9.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul 

partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

9.2. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in urmatoarele circumstante: 

9.2.1. Cand cumparatorul nu ridica autorizatia de exploatare in cel mult 10 zile dupa primul 

termen prevazut in esalonare (anexa....), in acest caz retine si garantia constituita conform 

regulamentului de vanzare a masei lemnoase. 

9.2.2. Nepreluarea parchetului/postatelor in termen de 30 de zile de la data prevazuta in 

esalonare, sau abandonarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, cu 

exceptia cazurilor de forta majora. 

9.2.3. Nedecontarea la termenul scadent a instrumentelor cu care s-a facut asigurarea platii, 

conform art. 7.5. 

9.3. Cumparatorulisi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in urmatoarele 
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circumstante: 

9.3.1. Cand vanzatorul, in mod nejustificat si din vina sa, nu notifica Ocolul Silvic Gura Teghii  

pentru a asigura accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere (cailor ferate 

forestiere), blocand astfel fluxul tehnologic de exploatare valorificare pentru o perioada mai mare 

de 30 zile calendaristice. 

 

10. Forta majora 

10.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

10.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. Partea contractanta care 

invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea 

acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca 

forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin 

drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese. 

11. Solutionarea litigiilor 

11.1. Vanzatorul si cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 

cu indeplinirea contractului. 

11.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa 

se solutioneze de catre instanta comerciala din localitatea in care isi are sediul vanzatorul, in 

functie de competenta materiala. 

12. Comunicari 

12.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,cat si in 

momentul primirii. 

12.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

13. Legea aplicabila contractului 

13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

14. PREVEDERI FINALE 

14.1. Prezentul contract a fost intocmit in 2 (doua), exemplare originale, cate 1 exemplar pentru 

vanzator si 1 exemplar pentru cumparator. 

VANZATOR,          CUMPARATOR, 
 

      Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

            Consilier,                                                  Secretar general al comunei , 

                                                        DECLARAŢIE 

de confidentialitate si impartialitate 
 
 

 

Subsemnata/ul, ______________, nominalizat/a în Comisia de 

licitatie pentru scoaterea la licitatie publica a unui volum de 323 m.c. 

masa lemnoasa de pe pasunea impadurita proprietate privata a comunei 

Beceni situata in punctul „Giurgiu” 
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Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele: 
1) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscrisal 

unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sausubcontractanti; 

2) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau 

de supervizare al unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati 

sausubcontractanti; 

3) nu am calitatera de sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul 
de conducere sau de supervizare al unuia dintreofertanti/candidati; 
4) nu am niciun interes de natura sa afecteze impartialitatea pe 
parcursul procesului de verificare/ evaluare acandidaturilor/ofertelor. 

In cazul in care pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica 
ma voi afla in una dintre situatiile mentionate mai sus, ma oblig sa anunut 
aceasta situatie imediat ce a aparut. 

 

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului 
documentelor /ofertelor /candidaturilor, precum si asupra altor informatii 

prezentate de catre operatorii economici, a caror dezvaluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a –si proteja proprietatea intelectuala sau 

secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare. 
Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii voi suporta 

sanctiunile legii. 

 
 

 
 
 

 
 

Data, Semnatura, 
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ANEXANR.1 

 

 

FIŞAOFERTANTULUI 

 

 

1) Ofertant  

 

2) Sediul entității sau adresa  

 

3) Telefon  

 

4) Reprezentant legal  

 

5) Funcţia  

 

6) Cod fiscal  

 

7) Nr. Înregistrarela  Registrul Comerţului  

 

8) Nr.cont  

 

9) Banca  

 

10) Capitalul social (lei)  

 

11) Cifra de afaceri (lei)  

 

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale–dacă este cazul  

 

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale  

- 

- 

- 

Data  Ofertant 

 

 

L.S 
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ANEXANR.2 
 

 
DECLARAŢIEDEPARTICIPARE 

 

privind procedura de vanzare  prin licitatie publica a 

unui volum de 323 m.c. masa lemnoasa de pe 
pasunea impadurita proprietate privata a 

comunei Beceni situata in punctul „Giurgiu” 

 

Către, 

 

 

Urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia din data 

de  
 

Prin prezenta, 
 

(denumirea/numeleșiprenumeleofertantului) 

 

manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru vanzarea, prin licitaţie publică 

a unui volum de 323 m.c. masa lemnoasa de pe pasunea impadurita proprietate privata a comunei Beceni 
situata in punctul „Giurgiu” organizatăînşedinţăpublicăladata __________ora _decătreComuna Beceni. 

 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, a condiţiilor pentru încetarea 

contractului, acondiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în 

Documentația deatribuireşiîmiasumresponsabilitateapierderiilorîncondiţiilestabilite. 

 Lalocul,dataşioraindicatădedumneavoastrăpentruşedinţapublicăînnumeles o c i e t a t i i vaparticip

adl.___________  ,posesoralCI/BISeria,Nr.______ ,împuternicitprin 

 

D e l e g a t i a / I m p u t e r n i c i r e a nr.  

 ,dindatade.........,emisade............... să reprezinte societatea şi să semneze actele încheiate cu 
aceastăocazie. 
 

 

Data  Ofertant 
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Anexa nr. 3- DECLARAŢIE privind situaţia operatorului economic 
Operator Economic 
.......................... 

(denumirea) 
D E C L A R A Ţ I E 

 
Subsemnatul, ........................ reprezentant împuternicit al ......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de licitatie şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare debani. 

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. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al 
........................... (denumirea operatorului economic), în calitate de 

candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,  
la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de vanzare/cumparare având ca obiect 

......................................................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării), codul CAEN ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

..................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 
răspunderecă: 

 nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse 

de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt 
suspendate si nu fac obiectul unui aranjamnet cu creditorii.De asemenea 

nu sunt intr -o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 
 mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau 
în ţara în care sunt stabilit pana la datasolicitată; 

 în ultimii 3 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am 
produs graveprejudiciibeneficiarilor; 

 nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptăcare a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 

dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 
declaraţii. 

Data completării 
Operatoreconomic, 

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

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr.4 

 

Operator economic/persoana fizica 

 

 

 

Declaraţie 

Privindrespectareareglementărilorreferitoarelaprotecţiamediului,securitateaşisăn

ătateaînmuncă,normeledeapărareîmpotrivaincendiilor 

 

 

Subsemnatul

 ,reprezentantîmputernicital(den

umireaşi adresa/sediulofertantului) _____________________________________, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea aplicate faptei de fals în acte publice, că 

măangajezsăprestezactivităţipetoatăduratacontractului,înconformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea 

înmuncăşianormelordeapărareîmpotrivaincendiilor. 

De asemenea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am 

ţinut cont deobligaţiile care îmi revin cu privire la protecţia mediului, securitatea şi 

sănătatea în muncă şi a normelor deapărareîmpotrivaincendiilor. 

 

 

Datacompletării 

 

 

 

Operatoreconomic/persoană fizică 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5 – Informatii generale 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 

 

 (denumirea/numele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 
1. Denumirea/numele:  
2. Codulfiscal:  
3. Adresa sediuluicentral:  

4. Telefon:  
Fax:.................. 

 E-mail:................................................ 
5. Certificatul deînmatriculare/înregistrare.............. (numarul, data si 
loculdeînmatriculare/înregistrare)............................................ 

6. Obiectul de activitate, pe 
domenii:................................................................. (în conformitate 
cu prevederile din statutulpropriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă estecazul:  

 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piaţă aafacerilor:  

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3ani: 

ANUL CIFRA DE 
AFACERI ANUALA 
(31 DEC)LEI 

CIFRA DE AFACERI 
ANUALA (31 
DEC)EURO 

1.    

2.   

3.   

Media anuala :   

 

 

Candidat/ofertant, 

______________ 

(semnatura autorizata) 
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Anexa nr.6 

Operator economic/persoana fizica 

 

 

Declaraţie 

din care rezulta ca ofertantul nu a fost desemnat câştigător la o licitaţie publică 

anterioară ultimilor 3 ani, privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-

teritoriale,dar din culpa proprie nu a încheiat contractul ori nu a platit pretul 

 

 Subsemnatul____________________________ ,reprezentant împuternicit 

al(denumireaşi adresa/sediul ofertantului) _____________________________________, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea aplicate faptei de fals în acte publice ca nu am fost 

desemnat câştigător la o licitaţie publică anterioară ultimilor 3 ani, privind bunurile 

statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, dar nu am încheiat contractul ori nu 

am platit pretul din culpă proprie. 

 

Datacompletării 

 

 

 

Operatoreconomic/persoană fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.  7 – Model Acord de asociere-  
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ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la proceduradevanzare/cumparare _ 

 
1. Părţile acordului: 
 , reprezentată prin................................, în 
calitatede.............. 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
 reprezentată prin..............................., în calitatede.............. 
(denumire operator economic, sediu, telefon) 

 
2. Obiectulacordului: 

 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoareleactivităţi: 
a) participarea la procedura de vanzare/cumparare organizată de 

................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului 
/acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
b) derularea în comun a contractului de vanzare/cumparareîn cazul desemnării 
ofertei comune ca fiindcâştigătoare. 

 
 Alte activitaţi ce se vor realiza încomun: 

1.  
2.  
…  

Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea 

contractului de vanzare/cumparareeste: 

 
1. %S.C.  
2. %S.C.  

Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune 
desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a 
fiecărui asociat,respectiv: 

 

1. %S.C.  

2. %S.C.  

 

3. Durataasocierii 
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada 
derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de 

îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 
procedurii delicitatie). 
4. Condiţiile de administrare şi conducere aasociaţiei: 
Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi 
pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei 
pentru semnarea contractului de vanzare/cumparareîn numele şi pentru 

asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind 
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câştigătoare a procedurii de licitatie). 
5. Încetarea acordului deasociere 
 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelorcauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiatacordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 

2 dinacord; 
c) alte cauze prevăzute delege. 

 

6 Comunicări 
 Oricecomunicareîntrepărţiestevalabilîndeplinitădacăsevafaceînscrisşivafitransmisăla 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi decomunicare. 

7 Litigii 
 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vorfi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alteclauze:  

Prezentul acord a fost încheiat într-un  număr  de.....exemplare,  câte  unul  
pentru  fiecare  parte,  astăzi (data semnăriilui) 

 

 

Liderul asociatiei: 
 

 
(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT1, 

 

 

ASOCIAT2, 

 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va 
completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
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F
O
R 

OPERATOR ECONOMIC/ 
PERSOANA FIZICA 

Formular oferta financiara 

 
(denumirea)  

 
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

                    Către, 

Comuna Beceni 

 

Examinând documentația privind vânzarea prin licitație publică a unui volum de 

323 m.c. masa lemnoasa de pe pasunea impadurita proprietate private a comunei 

Beceni situata in punctual “Giurgiu”,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nr…….. 

din………………..2021, organizată de Primaria Comunei Beceni,în data de 

_____________,ora____,  subsemnatul___________________________reprezentant 

legal/împuternicit, al ofertantului_____________________________________ne oferim ca, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia   mai   sus   

menţionată,   să   oferim pretul  de: 

________________________________________lei/m.c.,respectiv _____________lei, 

pentru:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(se va introduce 

denumirea si locatia bunului pentru care se oferteaza). 

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câtigătoare, după 
primirea bunului, să asigurăm activitatea in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini. 

2. Ne  angajăm să  menţinem această  ofertă  valabilă  pentru oduratăde zile, 

(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de   __ 

(ziua/luna/anul),şieavarămâneobligatoriepentrunoişipoatefiacceptatăoricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

3. Garanţia de buna execuţie va fi constituită subformade . 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de vanzare/cumparare această 
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 

noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajant întrenoi. 

5. Precizămcă: 

|_| 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 opţiunea corespunzătoare.) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca 
fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu 
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prevederile din documentaţia deatribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau 
orice altă ofertă pe care o puteţiprimi. 

 

Data întocmirii ................................... 

Nume, prenume.................................... 

Semnătura .......................................... 

Funcţie..................................……… 
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                  Anexa nr.8-Declaratie privind calitatea de 
participant 

 

OPERATOR    

ECONOMIC / 

PERSOANA FIZICA 

 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru 

atribuirea contractului de vanzare/cumparare........................................... ( se 
menţionează procedura),având ca 
obiect................................................................ (denumirea bunului ), la data 

de..................................(zi/lună/an), organizată de ......................................... 

( denumirea autorităţii contractante ), particip şi depun ofertă: 

|_| nume propriu; 

|_| ca asociat încadrulasociaţiei .............................................................. ; 

|_| casubcontractantal ....................................... ; 

( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 

2. Subsemnatul declarcă: 

|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere 
o prezint în anexă. 

( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 

3. Subsemnatul 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  vanzare/cumparare 

 sau,încazul  în  care   vom  fi  desemnaţi  câştigători,  pe  parcursul  derulării  

contractului  devanzare/cumparare. 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezentadeclaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 

ai.......................................................................... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

 

                                                    Operator economic, 

           …………………………. 

                                                 (semnătură autorizată) 
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  Anexa nr.10 

 

OPERATORECONOMIC/ 

PERSOANAFIZICA 
……………………………..  

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

Nr .............. / .................................. 

 

 
  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către .................................................................................................................. . 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a anunţului de participare apărutînZiarul .................................... cunr. 

...............din ................... , privind aplicarea procedurii pentru atribuireacontractului 

.............................................................. (denumirea contractului de 

vanzare/cumparare), 

.............................................................. ................ (denumirea/numele ofertantului) 

vă 

transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ........... .........................................(seria/numărul,emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră 

prin documentaţia de atribuire; 

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, înoriginal: 

b) oferta; 

c) documentele care însoţescoferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface 

cerinţele.  

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

 

Cu stimă, 

Operator economic, 

(semnătură autorizată) 
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