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Formular 1 .  
 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

 
 

 
  

(denumirea/numele) 
 

INFORMATII  
GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon

: Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _ 
(numarul,  data  si  locul  de inmatriculare!inregistrare} 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _ 
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _ 

 (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 

 
 
 
  
 

Candidat/ofertant, 
  

(semnatura autorizata) 



 

Formular 2 
 
Către,_____________________ 
Sediu _____________________ 
 
 

Declarație de participare 

 la licitația publică pentru  închirierea  unui mobilier de prezentare și vânzare și a 
amplasamentului aferent acestuia cu nr.  ……………….…………, aparținând domeniului 
public al Municipiului Sibiu, situat in  Sibiu, aleea de acces în Gradina zoologica Sibiu în 
vederea comercializării următoarelor produse: 

a)  produse  alimentare:  pop-corn,  vată  de  zahăr,  porumb  fiert, kurtos kalacs,   înghețată,   
băuturi   nealcoolice,   produse   de patiserie și dulciuri gata preparate; 

 
b) produse nealimentare: jucării, artizanat, souveniruri, bijuterii  și produse handmade. 

 
Subsemnatul(a)  ......................................., cu  domiciliul  în  ......................., posesor  al 
B.I. IC.I. I Paşaport seria ..............., m. ..................., eliberat la data de ......................, 
de către …..........................,   având    C.N.P. …..............................................,   in   calitate   
de   reprezentant al  ............................................, cu sediul in  ……............................, 
înregistrata  la ............................. sub nr...................................., avand  cod  de  
identificare fiscal ..................................... si cont IBAN..............................................., 
deschis la ........................................., telefon..............................., fax............................. 
e-mail. .............................. 

 
 

prin prezenta vă solicit înscrierea pentru participarea la licitaţia publica pentru 
închirierea unui mobilier de prezentare și vânzare și a amplasamentului cu nr.…… și 
pentru vânzarea produselor …………………………………             
Valoarea  de  începere  a  licitatiei  este  de...................  lei/. 

 
Declar că mi-am însuşit şi sunt de acord cu prevederile Regulamentului, Caietului de 
sarcini si ale dispozitiilor H.C.L. 30/ 2020  care  aprobă  procedura  de  desfăşurare  a 
licitaţiei publice. 

 
 
 

Data : Semnătura 
 



OFERTANTUL     

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

            (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN 
DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 

Prin prezenta subsemnatul/a …………..................................................... 

........................................................ reprezentant legal al ............................. 

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

participant la procedura de licitatie  ………………………………................. 

...................................................................... declar pe propria raspundere, 

sub sanctiunile aplicabile faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca voi 

respecta reglementările stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii 

Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

conventiile si acordurile internationale in domeniul mediului si protectiei 

mediului. 

        Ofertantul 

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

       semnatura autorizata in original 

 

 

Data completarii............................. 












































