












 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FORMULARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul 1 
  

DECLARAŢIE  

 pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică 
Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 12.400.000 lei 
 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ofertantului 
____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare 
____________________, email. ____________________, tel. ____________________, fax. 
____________________, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de 
autoritatea contractantă U.A.T. Comuna Miroslava conform Anunțului nr ____________________ declar 
pe propria răspundere următoarele: 
 

1. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție 
publică, având cod CAEN ____________________ și autorizația de funcționare nr. 
____________________ emisă de ____________________ (denumirea și numărul 
documentului de autorizare a funcționării emis de BNR sau de o instituție similară din țara în care 
este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o copie certificată „conform cu originalul”). 

2. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (2017, 2018 si 2019) este de 
____________________ (moneda). 

3. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru ____________________ 
(denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat). 

4. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție 
a muncii si mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii 
referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România. 
 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, declar 
că informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc 
oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și 
resursele de care dispunem. 

Subsemnatul ____________________, reprezentant împuternicit al ____________________, 
autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante U.A.T. Comuna Miroslava cu privire la orice 
aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Depunem copii după: 1) Autorizație de funcționare emisa de către Banca Națională a României in 
conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile 
de credit si adecvarea capitalului/ autorizația acordata de autoritatea competenta din statul membru de 
origine; 2) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent). 

Prezenta declarație este valabilă până la data de ____________________ (data valabilității ofertei) 

 

Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
     

 

 

 

 

 

Formularul 2 

 



Operator Economic  
..........................  
(denumirea)  

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

  
  
1.Subscrisa .............................................................………… (denumirea, numele operatorului economic), 
in  calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura simplificată având ca 
obiect  contractarea serviciilor de acordare a unui credit, CPV 66113000 - 5, în valoare de 
12.400.000 lei organizată de  UATC Miroslava, în temeiul art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii, următoarele:  
a)-noi sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de  
conducere (conform anexei) al .......................;  
b)-eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu suntem soţ/soţie, rudă sau afin, 
până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere  sau  
de supervizare al .......................;  
c)-eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
d)-eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi  semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul .......................;  
e)-eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la  
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul  
.......................;  
2.Subscrisa ………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică.  
3.De asemenea, 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, situaţiilor 
şi  documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.  
4.Subscrisa autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UATC Miroslava, cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră.  
  
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interese  

  
TABEL  

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE  



IN CADRUL INSTITUTIEI  

  
  

  Numele si Prenumele   Functia 

1.   NITA DAN  PRIMAR

2.   BULBASA VASILE  VICEPRIMAR

3.   URSANU ANCUTA LENUTA SECRETAR GENERAL COMUNA 

4.   RUSU ILIE COMPARTIMENT CONTABILITATE 

5.   TAPU SARDARIU ADRIAN  SEF SERVICIU TEHNIC

6.   DUMITRESCU LORELA  CONSILIER JURIDIC

7.   BURCUTAELENA  SEF BIROU ACHIZITII‐ INVESTITII 

8.   RUSU IONUT ROBERT  INSPECTOR SERVICIU FINANCIAR‐ CONTABIL.

9.   MANEA ANISOARA  CONSILIER JURIDIC

10.   ANDRIAN NECULAI  CONSILIER LOCAL

11.  APOSTOL ILIE  CONSILIER LOCAL

12.   BUCATARU GABRIEL  CONSILIER LOCAL

13.   CIOBANU MARIA  CONSILIER LOCAL

14.   COJOCARU GHEORGHE  CONSILIER LOCAL

15.   IFTIMIE GHEORGHITA  CONSILIER LOCAL

16.   LUPU RADU  CONSILIER LOCAL

17.   OLARU GHEORGHITA  CONSILIER LOCAL

18.   POPESCU NICOLAE  CONSILIER LOCAL

19.   IRIMIA GHEORGHE  CONSILIER LOCAL

20.   TIMOFTE MIHAI  CONSILIER LOCAL

21.  FRUNZA FLORIN  CONSILIER LOCAL

22  VELESCU LAURA  CONSILIER LOCAL

23  VICOL GHEORGHE  CONSILIER LOCAL

24  VIERU ALEXANDRU MIHAEL CONSILIER LOCAL

     
  

Operator economic,  

  

_________________  

  

(semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 



FORMULARUL nr.3 
Operator Economic    
..........................  
(denumirea)  
  
  

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA 
RELAŢIILE DE MUNCĂ 

     
Subsemnatul ........................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al ……………………….. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să furnizez 
serviciile/produsele solicitate pe parcursul îndeplinirii contractului având ca obiect contractarea serviciilor 
de acordare a unui credit, CPV 66113000 – 5, în valoare de 12.400.000 lei, în conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la condițiile de mediu, social şi cu privire la relațiile de muncă în vigoare în 
România.   
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la condițiile de mediu, social şi cu privire la relațiile de muncă, și am inclus în ofertă costul 
pentru îndeplinirea acestor obligații.  
Totodată, declar că am luat la cunoștință 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 (din Noul Cod Penal) sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»  
    
  
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL nr.4  
  
Operator Economic    



..........................  
(denumirea)  
  

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
  
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:    
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, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia 
nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (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.  
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 completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 

 
FORMULARUL nr.5  

  
Operator Economic    
..........................  
(denumirea)  
  

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 



    
  
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 
procedura de contractare a serviciilor de acordare a unui credit, CPV 66113000 - 5, în valoare de 
12.400.000 lei, organizată de  UATC Miroslava, la data de ................ (zi/luna/an), declar pe propria 
răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice,  nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:  
”n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat.” 
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.  
  
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL nr.6  
  
Operator Economic    
..........................  
(denumirea)  
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
  



  
 Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant  împuternicit  al  
_____________________________________________________________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect contractarea serviciilor de acordare a unui 
credit, CPV 66113000 - 5, în valoare de 12.400.000 lei organizată de  UATC Miroslava, la data de 
.................(ZI/LUNĂ/AN), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.  
  
”ART. 167   
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:  
a)-a 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 află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
c)-a 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)-autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
e)-se află 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)-participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;  
g)-operatorul economic şi-a 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)-operatorul economic s-a făcut vinovat 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)-operatorul economic a încercat să influenţeze 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.  
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de 
atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci 
când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte 
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune 
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru 
a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii 
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a 
planului de reorganizare aprobat de instanţă.  
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă 
de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor 
de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.  
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre 
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură 
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).  
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, 
reglementate cu titlu exemplificativ:  
a)-ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor 
nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;  
b)-în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de 
atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 



doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice 
altă natură;  
c)-un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în 
comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;  
d)-un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori 
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.  
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă 
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va 
înainta în termen de maximum 15 zile.  
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei,  
în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).  
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu 
exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care 
prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract.  
  
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 posibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
  
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul nr.7 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 
Ofertantul ____________________, cu sediul în ____________________, cod unic de înregistrare 
____________________, email. ____________________, tel. ____________________, fax. 
____________________, prin reprezentant împuternicit ____________________, în legătură cu 
participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect contractarea serviciilor de acordare 
credit, CPV 66113000 - 5, în valoare de 12.400.000 lei, organizată de  UATC Miroslava, la data de 
.................(ZI/LUNĂ/AN) conform Anunțului de participare nr. ____________________, declarăm pe 
propria răspundere că: 
1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de 12.400.000 lei, pe o perioada de 
10 (zece) ani, în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în propunerea tehnică și financiară, 
exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 la Formularul 7. 



2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 (osutăoptzeci) zile, respectiv 
până la data de ____________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția 
autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri. 
 
 
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 la Formularul 7 
 
 
Fișa împrumutului pentru Servicii de acordare credit bancar în valoare de 12.400.000 lei. 
 
1. Dobânda propusă  
Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an: 
ROBOR 6M + X % 
unde: ROBOR 6M este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în lei la termen 
de 6 luni, exprimată în procente pe an. Informații referitoare la cotațiile ROBOR se găsesc la adresa de 
internet www.bnr.ro.  
Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului de credit.  
Termenul X va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat 
pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit: X = ..........%  
 
2. Costurile serviciilor bancare aferente creditului: 
                        Cost: 
Taxe și comisioane inițiale (care se percep la acordarea creditului bancar)  

 



Taxe și comisioane periodice (care se percep pe parcursul derulării creditului
bancar) 

 
 

Taxe și comisioane speciale 
Alte comisioane și/sau taxe 

 

 
3. Costul total al împrumutului: ........................................... lei 
 
 
 
 
Data completării ......................  
  
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă),  
în calitate de __________________,  
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
   
(denumire/nume operator economic)  
 
 
 





















JUDETUL IA$I

HoTARAREA NR.226privind aprobarea modificrrii H.c.L. Miroslava nr.tl0/2017 privind apr,obar.eaNormelor procedurale inierne p"nttt'.oot"actarea gi/sau garantarea de finan{rri rambursabile pentru unitateaadministrativ_teritoriatd comuna Miroslava

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit in gedinla ordinard din data de 26octombrie2017,
Av0nd in vedere:

nregistrat sub nr.3354 9/25.10.2017 :

26,lit. b) din Legea nr.9gl2Ctl6 priuinO achiziliile

ele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
;

nsparenJa decizionald in administralia publicd, cu

.o.pr.#iiJ:1rtJi:t".Jt*tt 
nr'554/2004 pri'ind contenciosul administrativ, cu modificdrle si

In temeiul art'36 alin'(4) lit'b), art.45 a1in.(2) lit.b), art.63 alin.(4) lit.c) din LegeaAdministralieiPublice Locale 
"i.z'tstzo,ol, 

republicara, c-u mooificdrile gi completiirile ulterioare,
HoTARA$rE

Miroslava, astdzi, 26 octombr ie> 2017

PRE$EDINTE DE SBDINTA
CONSILIER LOCAL
V URA

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certificat

conform ISO 9001: 2OO8

Contrase pentru legalitate

AncuJa-LenuJa

Loc. Miroslava, Comuna viro,slavp, Jud. lagi, Cp: 707305;
tel:0232 295 680; fax 0232 Z:ij eO,O; 0332 424 444; cod

fiscal:454046 1 ; e-mail secretariat@rrrimariamiroslava.ro



JUDETUL IA$T

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

ANEXA NR.r LA H.C.L. MIROSLAVA NR.226 /26.10,2017

Pentru contractarea nterne

Unitatea a l;ffi,"'il1,::[;:'," pentru

atac in materie de atribuire a contractelor
contractelor de concesiune Oe tucraii siea si funcfionarea Consiliului frf"tionai Ob

cu modific
ale, cu mo
si adecva :t:i

3. Tipul procedurii

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certificat

conform ISO 9001:200g

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. lagi, Cp: 707305;
tet:0232 295 680; fax:0232 236 860; 0332 424 444: Coo

fiSCal:454046'l : €-mail senrerrriri6\nri*^-r^-:-^ - r



JUDETUL IA$I

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

rea con ffffiff;tr-ff"1ftd e s e le c! ie d e o re rte, d; ;; ;; tl 

" 
i, | ;';", i;J,i fii,".,".,J, ; rezen

gi primirea ofertelor:

e ofertan{i si stabilirea clauzelor contractuale

re
la Etapa a ll_a va avea loc negocierea
declarate admisibile.

fiecare ofertant in parte. Negociere a va vizaofertant, precum si negocierea .oririi[r.
osturi);

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certifical

conform ISO 9001:2008

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. la9i, Cp: 707305;
tel: 0232 295 680; fax:0232 236 860; 0332 424 444: Coo

fiscal:4540461 : e-mail qenrnr..i.rA^.;-^-:^--!-,



ROMANIA
JT.TDETUL rAgr

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

n care n
T|nnlifia^+

e
propuse a fi modifrcotu pr care sunt considerate de comiri" gT; eautoritatea contractanta, Comisi, orat" aoreeia nfarra F^^A^^t:..: _ u

c. Etapa a rr-a - Evaruarea ofetteror, atrlbuiga gi semnarea contrac uruia)Evatuarea de cdtre rut-it.l".'Jontra.t.ntd ; &e;;or de finan{aremirea clasam^entul of"rtuf oi, respectiv alt3ju.luiob(inut. in cazul in caie'se constatd cdutoritatea contractant" u. rolLi-ta re_ofertarea
b)Comunicarea tuturc
comunicarea cosiurilor ltului procedurii de achizilie publici, inclusiv
c)Atribuirer .onirr.trt ruse de fiecare ofertant.
va incheia numai dupi contractelor privind finan{area, Contractul se

'rocare' ore'tantur 3," obrisa{ia ."_ il termen 
tli 

iiTli""',Lr",.r1lXftj Ui***:*:comunicirii privind rezuttitui- piJ."ourii gilsau 
-oe 

. 
ra oorineiel ie cdtre autoritateacontractantd a avizului favorabit &n partea cdmisLi Jeautorizare a imprumuturiror Locare, sdsemneze contractul de credit gi sd ' pozi{ie creditul bancai ;utoritelii contractante.9::#'ffH',"Hffil=J[:?'3ffi$J ffffi":::liljiil:forma{ie d i,i",L,-ol,'0,,.

4. Cei de atac
solulionarea contestatiilor se va 

'":1i.1^.g:lgry prevederiror Legii nr. 10112016 privindremediile si cdile de atac in maierie de at'ibuire a contracteror de achizi{ie rpubricd, a
contractelor sectoriale gi a contractltor oe co Il,;; q9 lrfiqii ;i llncesiune de servicii,t*.tjtioftntt' organizarea 9i funclion ea- 6onsiriurui Nationar de sorutionare a

;::?i'j',t:S"?"'J:'.:'"'T?:-9,:;i'i'p'l["ffi"J':'ili""'?$'Ji'l3lJ,,rnd neconformd gi poatedecide respingerea acesteia.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL

SCU LAURA

Contrasem pentru legalitate
Secretar

nu AncuJa-Lenula

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi Loc. Miroslava, ComunaSistem de Management certificat tel:0232 295 680; fax:0232 236

Jud. lagi, Cp: 707305;

0332 424 444; Codconform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461 : e-mait e6^.or^-i
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