
Formular 1.

Operator economic,

……………………….........………. (Denumirea/numele)

CERERE ATRIBUIRE TRSASEU

Subsemnatul .................................................................. (prenumele şi numele semnatarului), 

reprezentant legal/ împuternicit al ........................................................................................................... 

(denumirea/ numele ofertantului), în calitate de ofertant la procedura organizată, de UAT Jude�ul 

Ialomi�a, în calitate de entitate contractantă, solicit atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public jude�ean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 

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

Data completării: ...........................................

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 2

Operator economic,

………………………………..…………………. (Denumirea/numele)



LISTĂ AUTOVEHICULE  

TRASEUL _____________________________________

1. Subsemnatul, …………………………………………………………………………. 

reprezentant/împuternicit al ………………………………….……………………………………., mă 

angajez să efectuez cursele de pe traseul nr............................................................ cu următoarele 

autovehicule, după cum urmează:

a) ..........................................................................................

b) ..........................................................................................

c) ...........................................................................................

2. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării decla-

raţiilor,orice informaţii suplimentare. 

3. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice faptul că mijloacele de transport declarate ca disponibile nu vor fi angajate sau utilizate în 

alte contracte ale societăţii pe care o reprezint sau ale unui terţ, ori în alte trasee ale prezentei 

proceduri de atribuire..

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 3

Operator economic

………………………………. (Denumirea/numele)

DECLARA�IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFORMITATEA 
DOCUMENTELOR



Subsemnatul(a) ………….....................................................………….. (nume şi prenume în 

clar a persoanei autorizate), reprezentant al ….............…………....................………….. (denumirea 

ofertantului) declar pe propria răspundere că documnetele prezentate în ofertă sunt conforme cu 

originalul.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în Declaraţii" din Noul 

Cod Penal referitor la "(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Data completării: ...........................................

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 4

Operator economic,

……………………….........………. (Denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND DISPONIBILITATEA AUTOVEHICULELOR

TRASEUL _________________________________



Subsemnatul, ...........................................................(nume/prenume) 

reprezentant/împuternicit al ……..…………………………… declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice faptul că în vederea prestării serviciului de transport 

public judeţean pe traseul ……….......………......................, autovehiculul cu nr. de îmnatriculare 

......................... este liber de alte sarcini de transport.

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 informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 5

Operator economic

………………………………. (Denumirea/numele)

DECLARA�IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA 
REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL 

RELA�IILOR DE MUNCĂ �I PRIVIND RESPECTAREA LEGISLA�IEI DE 
SECURITATE �I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Subsemnatul(a) ………….....................................................………….. (nume şi prenume în 
clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar 
pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului pe 
traseul ...................................…., cu respectarea strictă a obliga�iilor relevante din domeniile 
mediului, social �i al rela�iilor de muncă, conform reglementărilor stabilite prin legislaţia adoptată 
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile 
şi acordurile internaţionale.



De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social �i al rela�iilor de muncă conform 
reglementărilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale şi că am inclus în pre�ul 
de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul 
Cod Penal referitor la "(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a 
ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă."

Data completării: ...........................................

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 6.

Operator economic,

……………………….........………. (Denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND ÎNSUŞIREA MODELULUI DE CONTRACT

    Subsemnatul,………………………………………..………… reprezentant legal/împuternicit 

al.......……………..., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de 

ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului 

de transport public jude�ean de persoane prin curse regulate”,  organizată de Consiliul Judeţean 

Ialomi�a, declar pe propria raspundere ca ne însu�im modelul de contract consemnat în cadrul 

procedurii de atribuire. 

 În cazul în care adjudecăm contractul, îl vom semna cu aceste clauze contractuale.



Data completării: ...........................................

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)

Formular 7.

Operator economic,

……………………….........………. (Denumirea/numele)

FORMULAR OFERTĂ PRE� BILET

Subsemnatul .................................................................. (prenumele şi numele semnatarului), 

reprezentant legal/ împuternicit al ........................................................................................................... 

(denumirea/ numele ofertantului), în calitate de ofertant la procedura organizată, de UAT Jude�ul 

Ialomi�a, în calitate de entitate contractantă, vă aduc la cuno�tin�ă faptul că pentru traseul nr. 

..............................................................., pre�ul biletului este de ...................... 

Data completării: ...........................................

Operator economic

…………………………………… (semnătură autorizată)




