Înregistrată la operator economic solicitant
Nr._____________/___________________

Înregistrată la D.S. MARAMUREŞ
Nr._____________/______________

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIA
DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR
Operatorul economic __________________________________________________, cu
sediul în ________________________________________, Judeţul _______________, Strada
______________________, Nr. ________, Bloc _______, Scara ___, Ap. ______, Cod poştal:
_________, Telefon fix: ____________________, Fax: __________________, Telefon mobil:
____________________, Cod IBAN:_____________________________________, deschis la
Banca __________________________________________________________, înregistrată la
Oficiul Registrul Comerţului cu nr. de ordine _________________________________, C.U.Î.
________________, reprezentată legal prin _________________________________ BI/CI:
seria ___, nr. ____________, în calitate de ______________________ sau prin împuternicit
_____________________________, prin mandat notarial, identificat prin BI/CI: seria ___, nr.
_______________, solicităm înscrierea la licitaţia cu strigare organizată la sediul Ocolului
Silvic Firiza din loc. Tăuții de Sus, str. Cărămizilor, nr. 55, în data de 28.01.2016, pentru
cumpărarea de masă lemnoasă pe picior.
Consimțim să fim înștințați de hotărârea comisiei de preselecție prin afișare publică la
sediul D.S. Maramureș cu 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației principale și cu
3 zile lucrătoare înainte pentru celelalte licitații conf. H.G. nr. 924/04.11.2015 și ne obligăm să
formulăm eventualele contestații depuse în termen de 24 de ore la sediul D.S. Maramureș.
Anexăm cererii următoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul legal:
1. actul constitutiv al operatorului economic;
2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;
3. certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrul comerţului,
prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
4. declaraţia tip pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu
are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
5. certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic,
valabil şi cu anexa acestuia completată la zi;
6. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici;
7. copie după carte de identitate a reprezentantului legal și a împuternicitului și a mandatului
notarial al împuternicitului.

Semnătura autorizată şi ştampila,

Operatorul economic ARE/NU ARE: datorii restante faţă de administratorii fondului
forestier proprietate publică a statului, conform H.G. nr. 924/04.11.2015; documentele depuse
incomplete și care nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul; capacitate de exploatare
indisponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta.
VIZAT COMISIE PRESELECȚIE:_____________________________________________________
Garanția a fost achitată cu ____________________________ în valoare de ______________ lei.
Taxa de participare a fost achitată cu ___________________ în valoare de _______________ lei.
VIZAT BIROUL FINANCIAR CONTABIL _____________________________________________

