
SC____________________  
Nr_______ din ____________  
 
 

CERERE DE INSCRIERE PENTRU PARTICIPARE LA LICITATIE 
 

Operatorul economic _____________________________ cu sediul în 
localitatea________________strada________________ Nr _____, Bl.____ , Sc ____, 
Ap _____, Judetul __________telefon:_______________,Fax:_____________;e-
mail:_________________    , cont virament __________________________deschis 
la banca: ____________________________, înregistrata la Oficiul registrului 
comerțului sub nr.______________________________având cod fiscal 
_____________________reprezentat legal prin _____________________________ 
in calitate de ______________________, solicităm înscrierea pentru participarea la 
licitația organizata de RPLP Maierus R.A. in data de________________ menționând 
și faptul că am luat la cunoștință de toate prevederile din caietul de sarcini. 
Totodată împuternicim pe domnul/doamna_____________________________ 
legitimat(a) prin C.I./B.I.seria _____ nr________________ pentru a semna actele in 
numele societății noastre, la licitația de masa lemnoasă pe picior organizata de către 
RPLP Maierus  R.A. în data de                                  . 

Anexam solicitării noastre următoarele documente prevăzute in art. 21, alin (3) 
din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publica, aprobat prin H.G. 715/2017: 
1. actul constitutiv al societății noastre ( ____ pagini); 
2. documentul de Înregistrare al societății comerciale la oficiul registrului comerțului 
(sau, dupa caz, documentul echivalent de înregistrare, in cazul operatorilor economici 
străini) (____pagini); 
3. certificatul constatator, eliberat de oficiul registrul comerțului( ___ pagini); 
4. declarația pe propria răspundere ca societatea comerciala nu are datorii restante 
fata de administratorii fondului forestier proprietate publica a unităților teritorial-
administrative sau față de proprietari ( ____pagini); 
5. certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestiera valabil și cu anexa 
acestuia completata la zi (sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea 
de resort din Romania, in cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori 
economici străini) ( ____ pagini); 
6. declarația pe propria răspundere privind apartenența/neapartenența la un grup de 
operatori economici, așa cum este definit la art. l lit. e) din Regulamentul aprobat prin 
H.G. 715/2017 ( ______pagini). 
7.declaratia pe propria raspundere  a reprezentantului legal al operatorului econoimic 
privind situatuia completarii la zi a atestatului de exploatare. 
 
 
Data ___________ 

Reprezentant legal 
 

Nume și prenume: .________________________ 
 

Semnatura și stampila:_____________________. 
 
 



 
SC _____________________________ 
Nr. ________din data ______________ 
                          
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul in calitate de reprezentant legal al 
S.C._______________________________cu sediul in localitatea 
.___________________strada ____________, Nr.____ ,Bl. ____, Sc ___, Ap ___, 
Județul_________________ , telefon:_________________ , Fax: _____________ ; 
e-mail:_______________________cont virament ______________________deschis 
la banca:____________________, înregistrata la Oficiul registrului comerțului sub nr 
____________având cod fiscal _______________, declar pe propria răspundere ca 
aceasta societatea comerciala nu are datorii restante fata de Regia Publică Locală a 
Padurilor Maierus  R.A. precum și față de Primăriile Comunelor Maierus, Racos si  
Cata. 

 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele înscrise 
in acest formular sunt corecte și complete. 
 
 
Data _______________ 

Reprezentant legal 
 

Nume și prenume: .________________________ 
 

Semnătura și stampila:_____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SC _______________________ 
Nr. ________din _____________ 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND APARTENENȚA/NEAPARTENENȚA LA UN GRUP DE 
OPERATORI ECONOMICI 

 
1. Subsemnatul _________________________În calitate de reprezentant legal al 
S.C.______________________________ cu sediul in localitatea 
._________________strada _____________, Nr____, Bl.____ , Sc _____, Ap _____, 
Județul ______________, telefon_______________ , Fax:_____________; e-mail: 
_____________________, cont virament___________________________ deschis la 
banca:______________________ , înregistrata la Oficiul registrului comerțului sub nr 
__________________având cod fiscal ___________________,declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals 'in acte publice, ca la licitația pentru 
valorificarea masei lemnoase pe picior organizată de Regia Publică Locală a Padurilor 
Maierus R.A. in data de ________________________.particip: 
 
|_| în nume propriu; 
 
|_| în numele unui grup de operatori economici, așa cum este acesta definit la art. 1, 
lit. e) din Regulamentul aprobat prin H.G. 
715/2017:_____________________________; 
 
2. De asemenea, declar că: 
 
|_| nu sunt membru al niciunui grup de operatori economici, așa cum este acesta definit 
la art. 1, lit. e) din Regulamentul aprobat prin H. G. 715/2017; 
 
|_| sunt membru al unui grup de operatori economici, așa cum este acesta definit la 
art. 1, lit. e) din Regulamentul aprobat prin H.G. 715/2017, a cărei lista cu date de 
recunoaștere o prezint in anexă. 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat Regia Publică Locală a Padurilor Maierus  
R.A. daca vor interveni modificări În prezenta declarație. 
 
4. De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării 
și confirmării declarațiilor, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din 
prezenta declarație. 
 
 
Data ______________________ 

                                                             Reprezentant legal 
 

Nume și prenume: .________________________ 
 

Semnătura și stampila:_____________________. 



S.C.________________________________                               

Nr.________Data__________________ 

             

                 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND  COMPLETAREA LA ZI A 

ATESTATULUI DE EXPLOATARE 

 

 

Subsemnatul(a)______________________   avand CI seria ____ nr. _______ 

CNP_______________________, in calitate de reprezentant legal al operatorului 

economic _____________________________ / Grupul de operatori 

economici___________________cu sediul in localitatea___________________, str. 

__________________, nr _____, bl ___, sc ____, ap _____, jud. ________, tel 

___________, fax __________, email ___________, cont virament 

___________________________ deschis la banca ____________________, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J____/______/_____, avand 

codul fiscal ______________, declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate 

faptei de fals in acte publice, ca la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior 

organizata de RPLP Maierus  RA in data de ___________ atestatul de exploatare seria 

_____ nr. ___________ emis la data de ________________, volum atestat pentru 

exploatare_______________mc, volum adjudecat in perioada atestarii pana la data 

licitatiei__________mc, volum disponibil confarm anexa atestat____________mc. 

         este completat la zi 

         nu este completat la zi. 

 

Volumul de masa lemnoasa pe picior adjudecat si neoperat in anexa la atestatul de 

exploatare este urmatorul 

 

Nr. Crt. Partida Volum brut (mc) Vanzator 

    

    

    

    

    

    

 

 

Reprezentant legal 

Nume si prenume       ___________________ 

Semnatura si stampila ___________________ 
 


