
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂNEŞTI
Comuna Gălăneşti, nr. 352, judeţul Suceava, cod pota1 727280

Tel./ fax. + 40 230 412 320, e-mailprimariagalanesti@yahoo.com

Nr. 6912 / 14.12.2022

Aprobat,
Primar,

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ
având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de

elaborare a studiului de fezabilitate i a studiilor de teren pentru obiectivul de investiţii
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA SAMSON BODNĂRESCU"

DIN COMUNA GĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice i art.

43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziţie publicălacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile

publice, Primăria comunei Gă1ăneti, cu sediul în comuna Gă1ăneti, str. Principală, nr. 352, cod

pota1 727280, tel 0230-412320, fax 0230-412320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com, în

calitate de autoritate contractantă, face cunoscută intenţia de a achiziţiona servicii de elaborare a

studiului de fezabilitate i a studiilor de teren pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE SALĂ
DE SPORT LA ŞCOALA SAMSON BODNĂRESCU" DIN COMUNA GĂLĂNEŞTI,
JUDEŢUL SUCEAVA.

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă

Sursa de finanţare: fonduri proprii (buget local)

Detalii anunt:

Tip anunţ: cumpărare directă

Tip contract: servicii

Denumirea achiziţiei: Prestări servicii de elaborare a studiului de fezabilitate i a studiilor de

teren pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA SCOALA SAMSON
BODNĂRESCU" DIN COMUNA GĂLĂNEŞTI.

CODURI CPV:

71241000-9 - Studii defezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev. 2)

79311100-8 - Servicii de elaborare de studii.

Valoare estimată a contractului este de 241.000,00 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3),

lit. a) din Legea nr. 98/2016.



Descrierea contractului: Obiectivul de investiţii CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA
ŞCOALA SAMSON BODNĂRESCU" DIN COMUNA GĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL
SUCEAVA vizează atingerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor i comunităţilor

rurale, inclusiv crearea i menţinerea unor condiţii de muncă la standarde ridicate.

Autoritatea contractantă, în calitate de beneficiar, face cunoscută intenţia de a
achiziţiona servicii de elaborare a studiului de fezabilitate i a studiilor de teren pentru
obiectivul de investiţii CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA SAMSON
BODNĂRESCU" DIN COMUNA GĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA.

Condiţii de participare: Poate participa orice operator economic care are dreptul legal de a

presta serviciile ce fac obiectul prezentului anunţ. Operatorul economic trebuie să deţină un cont

valid în SICAP.

Oferta va fi însoţită de scrisoare de înaintare (Formular nr. 1). Se vor depune odată cu oferta

următoarele documente:

1) Certiflcat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al

respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN

din certificatul constatator emis de ONRC.

2) Certificat de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice — Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală.

3) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul);

4) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor

sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local).

5) Depunere declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 i 167 din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările i completările ulterioare (Formularele nr. 2,3 i

4).

6) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările i completările ulterioare (Formularul nr. 5).

7) Propunerea tehnică va conţine documentaţia tehnico-economică elaborată i va fi pusă la

dispoziţia autorităţii contractante în două exemplare tipărite i în format electronic.

8) Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA, evidenţiindu-se distinct TVA-ul în cadrul

formularului de ofertă (Formularul nr. 6 i Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă).

Condiţii referitoare la contract: Serviciile se vor achiziţiona prin intermediul catalogului

electronic SICAP. Ofertantul câtigător se va prezenta la sediul autorităţii contractante, după

notificarea referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, în vederea semnării acestuia.

Contractul intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele părţi.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3),

lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Durata contractului: 3 luni.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Data i ora limită pentru depunere ofertelor: 21 . 12.2022 ora 14:00.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21 . 12.2022 ora 14: 15, la sediul autorităţii

contractante.



Modalitatea de finalizare a achiziţiei: contract

Informaţii suplimentare: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele pe
adresa de e-mail: primariagalanesti@yahoo.com / galanestil @yahoo.com i/sau prin depunerea la
registratura instituţiei, până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în acest anunţ. Ofertantul

îi va publica oferta de preţ i în catalogul electronic din SICAP după comunicarea rezultatului
evaluării ofertelor, urmând ca autoritatea contractantă să iniţieze cumpărarea directă. Ofertele

depuse după termenul limită se consideră întârziate i vor fi respinse. Eventualele solicitări de
clarificări din partea operatorilor economici vor fi făcute în timp util, astfel încât răspunsul
autorităţii contractante la aceste solicitări să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puţin 24

de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză
încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza
criteriului de atribuire. Formularele în fomat editabil (docx) ce fac obiectul prezentului anunţ se vor
transmite ofertanţilor la solicitarea scrisă a acestora.

Întocmit,

Consilier achiziţii publice,

Horodnic V ilică-Dănuţ

(i/y
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CERINTASEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

referat nr.
VERIFICATOR NUME

beneficiar:
COMUNA GALANESTI,

sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava
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existent

titlu proiect:
CONSTRUIRE SALA DE SPORT

LA SCOALA ''SAMSON BODNARESCU''
DIN COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

ING. DUNGA  D.

parcela
32529

(376mp)

Constructii existente pe amplasament
(Scoala gimnaziala ''Samson Bodnarescu'')
(constructii C1, C2, C3, C5)
                  - Sc = 667,0mp
                  - Sd = 1488,0mp
                  - regim inaltime: D+P+1

Constructie existenta pe amplasament
(magazie C4) propusa spre desfiintare
            - Sc = Sd = 90,0mp
            - regim inaltime parter

- imprejmuire amplasament

- limite parcele cadastrale amplasament

- contur amplasament
  (parcela 32529 + parcela 30728 + parcela 32371)

- acces parcela, acces constructie

- constructii vecine

- utilitati existente
        - retea electrica + racord
        - put apa
        - bazin vidanjabil

total suprafata amplasament - 6376mp, compus din:
       - parcela 32529 (376mp)
       - parcela 30728 (4400mp)
       - parcela 32371 (1600m)

P.O.T. = 11,8%,   C.U.T. = 0,25

VERIFICAT

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69
J33/684/2002

C.I.F. RO15080571
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LEGENDA - propus

C2

C3

parcela
30330

C1

ARH. JURAVLE  C.PROIECTAT

PROIECTAT

CERINTASEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

referat nr.
VERIFICATOR NUME

beneficiar:
COMUNA GALANESTI,

sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava

titlu plansa:

SEMNATURANUMESPECIFICATIE

SEF PROIECT ARH. JURAVLE  C.

sc atelier juravle srl

2021

proiect
24.21

parcela
30813

parcela
30812

parcela
30392

faza
S.PF.

C4

scara
1:500

C1

C2

C3

C5

N
O
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D

parcela
32371

(1600mp)

parcela
30728

(4400mp)parcela
30991

(989mp)

drum
acces
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teren sport
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parcela
30331

(3500mp)

parcela propusa pentru expropiere in interes public
(construire sala sport), in suprafata de 297mp,

rezultata prin divizarea parcelei 30331 (3500mp)

titlu proiect:
CONSTRUIRE SALA DE SPORT

LA SCOALA ''SAMSON BODNARESCU''
DIN COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

ING. DUNGA  D.

parcela
32529

(376mp)

contur constructii propuse
SALA SPORT SCOALA
                  - Sc = 1404,1mp + 148,5mp copertina
                  - Sd = 1635,12mp + 148,5mp copertina
                  - regim inaltime: P+E (partial)

CONSTRUCTIE CENTRALA TERMICA
                  - Sc = Sd = 73,0mp
                  - regim inaltime: parter

parcela teren propusa pentru expropiere in interes public
(construire sala sport), in suprafata de 297mp, rezultata
prin divizarea parcelei 30331

Constructii existente pe amplasament
(Scoala gimnaziala ''Samson Bodnarescu'')
(constructii C1, C2, C3, C5)
                  - Sc = 667,0mp
                  - Sd = 1488,0mp
                  - regim inaltime: D+P+1

- imprejmuire amplasament

- limite parcele cadastrale amplasament

- contur amplasament existent
  (parcela 32529 + parcela 30728 + parcela 32371)

- acces parcela, acces constructie

- constructii vecine

- utilitati existente
        - retea electrica + racord
        - put apa
        - bazin vidanjabil

total suprafata amplasament,
inclusiv suprafata expropiata- 6673mp,
compusa din:
       - parcela 32529 (376mp)
       - parcela 30728 (4400mp)
       - parcela 32371 (1600m)
       - parcela expropiata (297mp)

P.O.T. existent = 11,8%,   P.O.T. propus = 35 %
C.U.T. existent = 0,25,      C.U.T. propus = 0,50

VERIFICAT

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69
J33/684/2002

C.I.F. RO15080571



22,8

2,445,9

14,7

3,0

60,6

2,0

5,8

12,7

5,8

25,9
2,7

9,4

plansa
A3

bazin vidanjabil

C2

C3

parcela
30330

C1

ARH. JURAVLE  C.PROIECTAT

PROIECTAT

CERINTASEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

referat nr.
VERIFICATOR NUME

beneficiar:
COMUNA GALANESTI,

sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava

titlu plansa:

SEMNATURANUMESPECIFICATIE

SEF PROIECT ARH. JURAVLE  C.

sc atelier juravle srl

2021

proiect
24.21

parcela
30813

parcela
30812

parcela
30392

faza
S.PF.

C4

scara
1:500

C1

C2

C3

C5

N
O

R
D

parcela
30991

(989mp)

drum
acces

teren sport
existent

parcela
32371

(1600mp)

parcela
32529

(376mp)

parcela
30728

(4400mp)

P

P+1

P

titlu proiect:
CONSTRUIRE SALA DE SPORT

LA SCOALA ''SAMSON BODNARESCU''
DIN COMUNA GALANESTI, JUDETUL SUCEAVA

ING. DUNGA  D.
VERIFICAT

LEGENDA - propus
                            constructii propuse
SALA SPORT SCOALA
                  - Sc = 1404,1mp + 148,5mp copertina
                  - Sd = 1636,1mp + 148,5mp copertina
                  - regim inaltime: P+E (partial)

CONSTRUCTIE CENTRALA TERMICA
                  - Sc = Sd = 73,0mp
                  - regim inaltime: parter

imprejmuire tip 1 (106,6ml) + porti acces (2,0ml)

imprejmuire tip 2 (197,9ml) + porti acces (7,3ml)

platforme betonate, alei pietonale si auto (existent + propus)
(792,1mp suprafata propusa)

Constructii existente pe amplasament
(Scoala gimnaziala ''Samson Bodnarescu'')
(constructii C1, C2, C3, C5)
                  - Sc = 667,0mp
                  - Sd = 1488,0mp
                  - regim inaltime: D+P+1

teren sport existent

spatii verzi  (existent + propus)

limite parcele cadastrale amplasament

acces parcela, acces constructie

constructii vecine

utilitati existente
        - retea electrica + racord
        - put apa
        - bazin vidanjabil

total suprafata amplasament,
inclusiv suprafata expropiata- 6673mp,
compusa din:
       - parcela 32529 (376mp)
       - parcela 30728 (4400mp)
       - parcela 32371 (1600m)
       - parcela expropiata (297mp)

P.O.T. propus = 35%,   C.U.T. propus = 0,50

parcela
30331

(3500mp initial
3203mp dupa divizare)

VEDERE FATADA SUD

VEDERE AERIANA

PLAN DE SITUATIE - propus
PERSPECTIVE

VEDERE FATADA SUD, FATADA VEST
(din drumul judetean)

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69
J33/684/2002

C.I.F. RO15080571



 

      Formularul nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

……………………………….. 

         (denumire / sediu ) 

Nr. înreg. ………………… 

      Înregistrat la sediul autorităţii contractante                      

                   Nr. ……. data ……………..  

  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 Către: 

  Către: PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂNEȘTI 

Comuna Gălănești, sat Gălănești, str. Principală, nr. 352, cod poștal 727280, județul Suceava 

Tel./fax.: +40 230 412 320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Ca urmare a anunțului  de publicitate la achiziția directă publicat  pe site-ul 

…………………………………………. în data de _____________ privind  achizitia directa  

a produselor / serviciilor / lucrărilor:  

…….……………………………………………………………………………..........................

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

cod CPV ………………………………… noi  

…………………………..………….................. (denumirea, numele ofertantului) vă 

transmitem alăturat, următoarele:  

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/adv-notices/list/1


 

   OPERATOR ECONOMIC                                                                          Formular nr. 2 

……………………………….. 

         (denumire / sediu ) 

  

D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016  privind 

achiziţiile publice  

 

Subsemnatul (a), ………………………………….., reprezentant al 

………………………………………………..  (denumirea operatorului economic) în calitate 

de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 

164 din Legea nr. 98/2016, 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. 

 

    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate 

cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre 

definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în 

cadrul acestuia. 



 

 

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 ca 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 

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

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Formularul nr. 3 

    Operator economic 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

                                     DECLARAŢIE 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice 

 

    Subsemnatul (a), …………………………………….., reprezentant al 

……………………………………………………………   (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului ..................................................., la ………………………………. 

(Se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

…………………………………………………………………………………………………., 
Cod CPV: ………………………………… organizată de Comuna Gălănești (denumirea 

autorităţii contractante) declar pe propria răspundere că: 

    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 

unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 

    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată 

.................; 

    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

    

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completarii____________ 

Operator economic 

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

(semnătură autorizată) 

L.S                                                                        

 



 
Formularul  nr. 4 

 

    Operator economic 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

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

achizițiile publice 

 

    Subsemnatul (a), …………………………………….., reprezentant al 

……………………………………………………………   (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului ..................................................., la ………………………………. 

(Se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

…………………………………………………………………………………………………., 

Cod CPV: …………………………………, organizată de Comuna Gălănești, declar pe 

propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 alin. (1) din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 3 ani: 

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea 

procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să 

prezint documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate 

care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.  

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 completarii____________ 

 

 

Operator economic 

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

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Formularul nr. 5 

   Operator economic 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din  Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice 

Subsemnatul (a), …………………………………….., reprezentant al 

……………………………………………………………   (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului ..................................................., la ………………………………. 

(Se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

…………………………………………………………………………………………………., 

Cod CPV: …………………………………, organizată de Comuna Gălănești, declar pe 

proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese 

orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi 

următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este 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 a unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire.  

 



 

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 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Persoanele din cadrul Autorităţii Contractante cu funcţie de decizie referitoare la 

organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor 

art. 58-63, din Legea nr. 98/2016 sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele  

Funcţia pe care o deţine în cadrul 

autorităţii contractante  

1 Mironescu Liviu Primar 

2 Iacoviță Iosif- Gheorghe Viceprimar 

3 Hrișcă Ilenuța Secretar 

4 Prelipcean Rodica Inspector 

5 Crăciun Constantin Referent 

6 BodnarAna-Liliana Referent 

7 Hurjui Domnica Referent 

8 Rusu Iuliana-Veronica Referent 

9 Juravle Ion Mircea Consilier personal al primarului 

10 Galan Ana-Adina Consilier 

11 Horodnic Vasilică-Dănuț Consilier 

12 Bodnar Spiridon Consilier local 

13 Chifan Ilie Consilier local 

14 Cîrstean Dinu-Florin Consilier local 

15 Coroamă Elena Consilier local 

16 Fădor Ion Consilier local 

17 Galan S. Gheorghe Consilier local 

18 Gheorghiță Ștefan Consilier local 

19 Hurjui Constantin-Viorel Consilier local 

20 Hurjui Militon Consilier local 

21 Galan I. Gheorghe Consilier local 

22 Hurjui Domnica Consilier local 



 
23 Hurjui Violeta Consilier local 

 

Data completarii____________ 

Operator economic 

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

(semnătură autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Formularul nr. 6 
 

   OPERATOR ECONOMIC 

  …………….………………..  

               (denumire) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂNEȘTI 

Comuna Gălănești, sat Gălănești, str. Principală, nr. 352, cod poștal 727280, județul Suceava 

Tel./fax.: +40 230 412 320, e-mail: primariagalanesti@yahoo.com 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 

.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 

serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, 

în graficul de timp solicitat de achizitor.  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la 

data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare și s-a 

stabilit in documentatia de atribuire, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu 

prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la oferta financiară 

 

Servicii prestate U.M. Cantitate 
Preț unitar 

fără TVA 

Preț total 

fără TVA 

Preț total 

cu TVA 

1. Studii de teren      

1.1. Studiu geotehnic      

1.2. Studiu topografic      

2. Studiu de fezabilitate      

Total    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


