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FORMULARE 
 
 
 

Formular nr. 1: Scrisoare de inaintare  
 
 
Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. _____________, pentru atribuirea contractului pentru 

execuția lucrările aferente investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ 

GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ », noi _____ (denumirea/numele ofertantului) vă 

transmitem alăturat oferta: 

 
Persoana de contact (pentru această procedura): 
 

Nume:  
Adresă:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  

 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului 
ofertantului      _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului _____ 
Numele ofertantului   _____ 
Ţara de reşedinţă _____ 
Adresa _____ 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) _____ 
Telefon / Fax _____ 
Data  _____ 
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Formular nr. 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 
 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările 
aferente investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. 
NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ », organizată de COMUNA NAPRADEA,    

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii de la achizitie şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 
98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

 c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

 f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

 g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

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 dispunem. 

 
Data completarii _________________ 

 
Operator economic, 

 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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Formular nr. 3 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 
98/2016 

 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările 
aferente investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. 
NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ », organizată de COMUNA NĂPRADEA,    

declar pe proprie răspundere că: 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea 
98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situaţii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  
   a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii;  
   b) se ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  
   c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  
   d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 
sau în legătură cu procedura în cauză;  
   e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  
   f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  
   g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  
   h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor 
de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele 
justificative solicitate;  
   i) nu am încercat să influenţam în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 
atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic.  
    

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 dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completarii: ________________ 
 

Operator economic, 

act:1114166%2096798275


_______________________________________________________________________________ 
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Formular nr. 4: Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016 
privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 
 
Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al 

............................................………… (denumirea si datele de identificare ale operatorului 
economic) la achizitia directa pentru atribuirea contractului pentru execuția lucrările aferente 
investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, 
JUDEȚUL SĂLAJ », organizată de COMUNA NĂPRADEA,   

 
cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 declar pe propria raspundere,  sub sanctiunea 

excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in 
situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

 
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) 
sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din 
care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai jos: 

FODOR VASILE Primar 
POP EUGENIA  Viceprimar 
BORBIU LAURA – MONICA  - Contabil 
ROMOCEA TRAIAN Casier 
NEGREAN VALERIA Secretar 
NECHITA DANIEL Membru consiliu local  
BORBIU AVEL Membru consiliu local  
HUSIAN FLORIN Membru consiliu local  
IANC LUCICA Membru consiliu local  
FARCAS PETRU Membru consiliu local  
FEDER TRAIAN Membru consiliu local  
MERCEA GHEORGHE Membru consiliu local  
BUDA VICTOR Membru consiliu local  
BARBUR VASILE Membru consiliu local  
BECEA BOGDAN CRISTIAN Administrator public  
POP RAREȘ Reprezentant furnizor de servicii auxiliare achiziţiei 
FODOR DELIA SILVIA Inspector social 
PINTEA BIANCA Responsabil achizitii publice 
POP RAREȘ Furnizor servicii auxiliare achizitiei 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     
  _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
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Formular nr. 5: FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către_______________________________________ 
 

 Ca răspuns la Invitatia la ofertare nr. ______ din data de _________, pentru atribuirea 
contractului pentru execuția lucrările aferente investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN 
LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ », declarăm următoarele: 
 
 
1. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din documnetele achizției şi cu condiţiile şi 
termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, lucrarile care fac obiectul contractului pentru 
execuția lucrările aferente investiției « ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ 
GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ » pentru suma de 
___________________________________________________________ lei, 

                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 
__________________________________________ lei. 

                                   (suma în litere şi în cifre) potrivit anexelor la prezentul formular. 
 

2.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 
de execuţie în____________  luni calendaristice.             
3. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 60 de zile respectiv până la data de 
……………………………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT TREZORERIE (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA TREZORERIE (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN TREZORERIE: ____________________________ 
5. Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amendă." 
 
Data _______________         

Reprezentant legal Ofertant  
    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

    _________________ (semnatura si stampila) 
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