VI. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE

Formular 1

CERERE
pentru închirierea unei suprafeţe de pășune aflată în administrarea comunei Mărișelu

Persoană fizică
Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________, (numele, prenumele, iniţiala tatălui)
domiciliat/domiciliată în satul _________________, nr. _____, comuna ____________, judeţul BistrițaNăsăud, codul poştal __________, nr. telefon: ___________________, adresa e-mail
______________________________________, cod din Registrul Naţional al Exploataţiilor
_____________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ___ nr. ______________, CNP
_________________________.
solicit închirierea Lotului nr.______, în suprafață de ______ ha, din localitatea ___________, pentru
un efectiv de ______ capete bovine, _______ capete ovine/caprine.
Anexez următoarele documente:
Plic exterior:
- cerere de participarea la procedura de atribuire a contractului de închiriere pășuni, care va cuprinde
informații privind ofertantul, cu indicarea localității, lotului și a suprafeței lotului, semnată de ofertant, fără
îngroșări, ștersături sau alte modificări. (Formular 1)
- împuternicire/procură dacă este cazul. (Formular 3)
- copie CI/BI;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată (adeverință de
la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea adeverinței
emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza comunei Mărișelu;
- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local, original, valabil la data licitației.
Plic interior:
Prounere financiară. (Formular 5)
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta
rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Solicitant,
........................................
(numele şi prenumele în clar, semnătura)

Formular 2

CERERE
pentru închirierea unei suprafeţe de pășune aflată în administrarea comunei Mărișelu
Persoană juridică/Formă asociativă
Denumirea solicitantului ___________________________________________________, cu sediul în
satul _________________, nr. _____, comuna ____________, judeţul Bistrița-Năsăudînregistrat la
Registrul comerţului cu nr. ________________, cod unic de înregistrare _____________/Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. _____________, după caz, reprezentat prin ____________________, în
calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ___ nr. ______________, CNP
_________________________.
solicit închirierea Lotului nr.______, în suprafață de ______ ha, din localitatea ___________, pentru
un efectiv de ______ capete bovine, _______ capete ovine/caprine.
Anexez următoarele documente:
Plic exterior:
- cerere de participarea la procedura de atribuire a contractului de închiriere pășuni, care va cuprinde
informații privind ofertantul, cu indicarea localității, lotului și a suprafeței lotului, semnată de ofertant, fără
îngroșări, ștersături sau alte modificări. (Formular 2)
- împuternicire/procură dacă este cazul. (Formular 3)
- declarație pe propria răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară. (Formular
4)
- copie de pe statut;
- copie de pe certificatul unic de înregistrare;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- lista cu copiile de pe cardurile de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor a membrilor
asociaţiei;
- copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
- dovada privind asigurarea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată (adeverință de
la medicul veterinar);
- dovada deținerii exploatației și a efectivului de animale pe raza comunei, prin prezentarea adeverinței
emise de Registrul agricol care dovedește existența/înregistrarea animalelor pe raza comunei Mărișelu;
- certificat fiscal care atestă achitarea datoriilor către bugetul local, original, valabil la data licitației.
Plic interior:
Prounere financiară. (Formular 5)
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta
rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Solicitant,
........................................
(numele şi prenumele în clar, semnătura)

Formular 3

ÎMPUTERNICIRE

Ofertantul

________________________________________________,

împuternicim

pe

____________________________________________, ce se legitimează cu BI/CI seria ______, nr.
______________, CNP _______________________, să participe la procedura de atribuire a contractului
de închiriere.

Ofertant,
........................................
(numele şi prenumele în clar, semnătura/ștampila dacă este cazul)

Formular 4
OFERTANTUL
(denumirea ofertantului)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul,

reprezentant/împuternicit

al

________________________________________

(denumirea solicitantului), cu sediul în satul _______________, nr. _____, comuna ____________,
judeţul Bistrița-Năsăud, înregistrat la Registrul comerţului cu nr. ________________, cod unic de
înregistrare _____________, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate
faptei de fals în declarații (art. 326 Cod penal), că ofertantul pe care îl reprezint nu se află în procedura de
insolvenței sau în lichidare, în supraveghere juridică sau în încetarea activității.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibili de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Ofertant,
........................................
(semnătura autorizată)

Formular 5

FORMULAR DE OFERTĂ
Către, Comuna Mărișelu
cu sediul în localitatea Mărişelu, nr. 150, judeţul Bistriţa-Năsăud

După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de
Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului ___________________________
[denumirea/numele ofertantului],
înaintăm propunerea noastră financiară în valoare de ___________ lei/ha reprezentând chiria
anuală/ha pentru imobilul pășune domeniul public al comunei Mărișelu, Lotul nr.______, în suprafață de
______ ha, din localitatea _______________.

Subscrisa/Subsemnatul __________________________, prin semnarea Ofertei declar că avem o
înțelegere completă a documentelor comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție,
înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instucțiunile, stipilările și condițiile incluse
în Anunțul de participare și documentația de atribuire a contractul de închiriere.

Data _______________
Ofertant,
_______________________________________
(numele şi prenumele în clar, semnătura/ștampila dacă este cazul)

