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ROMÂNIA 
JUDETUL OLT 

ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, ACHIZIŢII  PUBLICE 
str. Nicolae Titulescu, nr. 150, tel: 0249465815, fax: 0249465811 

site:www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII  

”Elaborarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt 
 și Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia” 

 
nr. ................ din ...................... 

 
 
 Având ca temei legal: 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările 
ulterioare;  
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII denumit în continuare 
“Contractul” 

 între 

 U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, județul Olt, cod postal 235400, 
telefon 0249465815, fax 0249465811, cod fiscal 5209912, cont trezorerie  RO75TREZ24A705000580102X deschis 
la Trezoreria Municipiului Caracal reprezentată prin dl. PRIMAR – Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ în calitate de 
ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte,  

 şi   

 S.C. ..........................................................., cu sediul în ............................, strada ....................................., nr. 
.............., județul ..................., cod poștal ...................., CIF ........................, J ........................, telefon: ......................., 
e-mail: ........................................., titulară a contului numărul ……………………………… deschis la 
……………………………………, reprezentată prin .............................................., în calitate de Prestator, pe de altă 
parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea următoatrelor servicii: ”Elaborarea Plan Urbanistic General (P.U.G.) al 
orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia”. 
1.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii 
menționat la articolul 2.1. din Contract. 

1.3. Operatorul economic va preda P.U.G.-ul și R.L.U.-ul în 2 exemplare în format fizic(hârtie), complete și distincte 
în mapă (piese scrise și desenate) sau în tub (piese desenate nepliate), precum și în format electronic (dwg, shp, pdf, 
etc). Părțile scrise și părțile desenate ce formează obiectul cererilor de acord sau aviz în vederea obținerii acordurilor 
și/sau avizelor asupra P.U.G., vor fi elaborate de Prestator într-un singur exemplar. 

1.4. Planul Urbanistic General se va întocmi în format digital, pe suport grafic, în conformitate cu prevederile legale. 
Informațiile din partea scrisă vor fi corelate cu partea desenată: reprezentarea acestora trebuie să asigure operativitate 
în utilizare și un grad ridicat de precizare. 

1.5. Activitatea de elaborarea PUG și RUL va cuprinde următoarele etape: 

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro
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 Etapa 1 

- examinarea situației intravilanului existent în limita administrativă a orașului Drăgănești-Olt; 
- includerea în PUG a propunerilor cuprinse în documentația deja aprobată(PUZ, PUD) de administrația locală. 

 Etapa2 

- elaborarea documentației și supunerea acesteia dezbaterii și consultarea publicului cu privire la revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului și de urbanism PUG; 
- redactarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor. 

 Etapa 3 

- redactarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.                                           

2. PREŢUL CONTRACTULUI 

2.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, este de ...................... lei, la care se adauga TVA (19%) ................ lei, prețul final al contractului fiind de 
..........................  lei. 
2.2. La data semnării prezentului contract Prestatorul este/nu este înregistrat în scop de TVA. 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata prezentului Contract este de 24 luni de la data semnării de ambele părți. 

4. DEFINIŢII 

 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

“Părţile contractante” sunt Achizitorul și Prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 
„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are 
același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor. 
„Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu 
realizarea obiectului Contractului. 
„Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul 
sau mai mulți operatori economici, numit prestator și  una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în 
vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract; 
„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract; 
„Standard”- orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 
standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru  aplicare  repetată  sau  continuă, în 
conformitate  cu  care se  întocmește  documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de 
construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate 
“Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 
lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;  
„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate 
obligaţiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este 
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe 
care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut 
fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
“Subcontractant” - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care 
execută/prestează și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale construcției ori 
îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/executantului de 
organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 
“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către una din 
părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a 
obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese); 
 „ Zi „- zi calendaristică; ”an” - 365 de zile. 
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5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este  valabil până la îndeplinirea 
integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil între părți, potrivit 
legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau 
legală a oricărui efect pe care îl produce. 
5.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

6.1. Documentele contractului sunt: 

- Propunerea financiară nr. ......................;  
- Datele achiziției din SICAP DA .....................; 
- Caietul de Sarcini. 

7. STANDARDE 

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 

8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute 
de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în 
măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 

9.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condițile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni care să genereze ulterior 
lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Achizitorului. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, 
echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în Caietul de Sarcini sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract; 

9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de prestare 
convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. 

9.3. Prestatorul răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate 
corespunzător cerințelor proiectului pe care îl verifică. 

9.4. Prestatorul răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în 
documentele semnate și ștampilate. 

10. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 

10.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
10.2. Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziție publică are obligația de a se implica activ prin 
reprezentanții săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor care sunt în 
responsabilitatea Beneficiarului și de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
10.4. Achizitorul va efectua plata către Prestator, în termen de maxim 30 de zile de la recepția, fără obiecțiuni, a 
serviciilor prestate, în baza facturii fiscale emise de Prestator, pe bază de ordin de plată și în funcție de 
bugetul aprobat. 

11. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile Caietului de Sarcini sau prezentului Contract. 

11.2. Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Prestatorului, identitatea persoanelor 
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împuternicite pentru acest scop. 

12. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE  

12.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la de la data semnarii 
contractului, cu respectarea prevederilor articolului 3 ale prezentului contract.   
12.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:  

a. prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
b. totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.  

12.3. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează 
de la data începerii prestării serviciilor.  
12.4. În cazul în care:  

i. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau  
ii. alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

12.5. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a 
notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.  
12.6. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

13. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

13.1. Plata se va face în baza documentelor emise de Prestator și acceptate de beneficiar(factură, rapoarte de 
activitate, proces-verbal de predare-primire, etc.). 

13.2. Plata serviciilor se va efectua de către Beneficiar pe baza facturii fiscale emisă de Prestator, astfel: 

- 30% din valoarea Contractului prin Ordin de plată în termen de maxim 30 de zile calendaristice la finalizarea 
etapei 1; 

- 40% din valoarea Contractului prin Ordin de plată în termen de maxim 30 de zile calendaristice la finalizarea 
etapei 2; 

- 30% din valoarea Contractului prin Ordin de plată în termen de maxim 30 de zile calendaristice la finalizarea 
etapei 3. 

14. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt indicate la articolul 2.  
14.2. Orice revizuire a clauzelor contractuale se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  

15. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 

15.1. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile 
prevăzute în legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract. 

16. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  

16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de  0.01 % pe zi din preţul contractului.  
16.2. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite prin 
articolul 13.2. al prezentului contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0.01 % pe zi din plata neefectuată. 
16.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. Achizitorul îşi 
rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nici o 
compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
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17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 

17.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și 

legislației aplicabile; 
b. prin acordul părților consemnat în scris; 
c. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile 

contractuale. 
17.2. În  situația  rezilierii, totale/parțiale  din  cauza  neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor 
contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea 
obligațiilor contractuale neexecutate. 
17.3. În  situația în  care executarea  parțială a obligațiilor  contractuale face imposibilă realizarea obiectului 
Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract  conform  dispozițiilor  legale,  
Prestatorul  va  datora  Achizitorului  daune-interese  cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a 
obligațiilor contractuale stabilite prin contract. 
17.4. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între Părțile 
Contractante. 
17.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului Contract. 
17.6. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15  zile  de  la  apariția 
unor  circumstanțe care  nu  au  putut  fi  prevăzute  la  data  încheierii Contractului, sub condiția  notificării  
Prestatorului  cu  cel  puțin  3  zile  înainte  de  momentul denunțării. 
17.7. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului Achizitorului 
de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului  comun,  Achizitorul  are  
dreptul  de  a  denunța unilateral  Contractul  în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit legislației achizițiilor; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor  care  
rezultă  din  legislația  europeană  relevantă și care a fost constatată  printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

17.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără 
intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea 
prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe 
toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii. 
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile 
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor sau 
prejudiciilor produse celeilalte părţi. 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
19.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 
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21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

22. CESIUNEA 
22.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract. 
22.2. Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai 
dupa primirea acordului scris al celeilalte părți, sub sancțiunea rezilierii contractului în condițiile prevăzute de art. 16. 

23. SUBCONTRACTANŢI 

23.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi Contractele încheiate cu aceştia se constituie 
în anexe la contract. 
23.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte Contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 
contract. 
23.4. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de implementare a Contractului, cu 
condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres 
de legislația în vigoare privind achizițiile publice.  
23.5. Prestatorul nu va avea dreptul de înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de implementare a 
contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanți, va fi înaintată către Prestator în vederea obținerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil și 
care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

24. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

24.1. Prestatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, în 
modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.  
24.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
directivei 95/46/CE și ale legislației naționale în domeniu. 
24.3. Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului Contract, vor fi prelucrate de Prestator numai în 
scopul executării prezentului Contract. 
24.4. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării prezentului Contract pot fi comunicate terților abilitați 
prin lege inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. 
24.5. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Prestatorului în alte scopuri decât cel al 
executării Contractului, părțile se vor informa reciproc de îndată și vor solicita acordul scris cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
24.6. Fiecare parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului Contract, precum și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 
și a oricăror altor reglementări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare 
comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare. 
24.7. Părțile garantează exercitarea drepturilor persoanei vizate prevăzute în art. 16-21 din Regulamentul nr. 679/2016 
în condițiile legislației de drept intern. 
24.8. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării Contractului sunt păstrate de către Părți pe întreaga 
perioadă de executare a Contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la 
arhivarea documentelor. 

25. COMUNICĂRI 

25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
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Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

25.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 

 

 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, din care un exemplar pentru 
Achizitor şi un exemplar pentru Prestator. 
 
 
             ACHIZITOR,            PRESTATOR, 

  U .A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT            ………………………………………………… 
          
 
                    PRIMAR,                  Administrator,   

      ING. MARIAN-VIOREL TUDORICĂ                         …………………..            

      
 
         
            DIRECTOR EXECUTIV, 
            EC. EUGENIA STOENICĂ 
 
 
          COMPARTIMENT JURIDIC, 
               JR. CORINA PRUNĂ 
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FORMULARE  

ACHIZIȚIE DIRECTĂ  

”Elaborare Plan Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt 
 și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia” 

 
 
 
 
 
 
 

Toate formularele prezentate de operatorii economici persoane juridice, pot fi semnate 
alternativ, de către reprezentantul legal sau reprezentantul împuternicit al acestuia. 

 

Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare/participare 

Formularul nr. 2 - Informații generale 

Formularul nr. 3 - Împuternicire 

Formularul nr. 4 - 
Declarație privind utilaje și echipamente pe care ofertantul se angajează să le utilizeze în 
execuția contractului + Anexa Lista utilaje și echipamente pe care ofertantul se angajează 
să le utilizeze în execuția contractului 

Formularul nr. 5 - Lista personalului de specialitate responsabil cu îndeplinirea Contractului + Anexa 
Declarație de disponibilitate 

Formularul nr. 6 - Declarație privind capacitatea tehnică – lista principalelor servicii în ultimii 3 ani 

Formularul nr. 7 - Formular de ofertă 

Formularul nr. 8 - Formular de identificare financiară 

Formularul nr. 9- Declarație privind respectarea obligațiilor legale cu privire la sănatatea și protecția muncii 

Formularul nr. 10- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 11- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese 

Formularul nr. 12- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 13- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

Formularul nr. 14- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 
98/2016 
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FORMULARUL  1 
 
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 
nr._________data___________ora_____ 
  
OFERTANTUL …….................…….........  
Adresă: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
 

Solicitare de participare / Scrisoare de înaintare 
Către, 

 
U.A.T. ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT 

 
Adresa: ..........................................., ........................ , ......................,  
Tel. .................. , fax  ............................ 
  
 
  
 Ca urmare a anunțului/solicitării de oferte nr. _______ / _________, privind achiziţia publică 
organizată pentru atribuirea contractului de prestări servicii ”Elaborare Plan Urbanistic General 
(P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent 
acestuia” 
 Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) 

 

noi ____________________________________________________ (denumirea/ numele 
ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 

 Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  
 
 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
  
Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
_______________________ 
(semnătură autorizată)                
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Operator economic            

FORMULARUL 2 
 
.................................................................. 
(denumirea/ numele) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
Cifra de afaceri anuală pentru anul 2021 exprimată în lei/echivalent valută la curs mediu BNR: 
............................................  
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... /(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................ /(în conformitate cu 
prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..................................../(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piață a afacerilor: 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Candidat/ofertant, 
...................................... 
(semnatura autorizată) 
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                                                                                                                                        FORMULARUL  3 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta 
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire redactată într-o altă 
limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul 
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept 
de semnătură ai partenerilor. 
 
Observaţie: Împuternicirea trebuie să includă următoarele informaţii: 

o Numele persoanei autorizate  
o Poziţia persoanei autorizate în cadrul organizaţiei Ofertantului 
o Semnătura persoanei autorizate  
o Semnătura mandatarului 
o Data 

 

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.  
 

Vă rugăm ataşaţi imputernicire/imputerniciri şi pentru persoana/persoanele delegate să participe la 
şedinţa de deschidere. 
 
Numele în clar: _____________________________________________________ 
Semnătura:  _____________________________________________________ 
În calitate de:  _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
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    Operator economic                   FORMULARUL 4 

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

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE 
UTILIZEZE ÎN EXECUȚIA CONTRACTULUI 

 

 Subsemnatul ............................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe 
propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Orașului Drăgănești-Olt cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 

 

 

 

 

Data: .............................. 

Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
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Anexa la FORMULARUL 4 
 

 
 
 
 

LISTA UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE 
UTILIZEZE ÎN EXECUŢIA CONTRACTULUI 

 

Ofertantul va enumera utilajele și  echipamentele propuse în scopul prestării serviciilor 

 

NR. 
CRT. 

 

DENUMIREA 
UTILAJULUI/ECHIPAMENTULUI 

ŞI MARCA/PRODUCĂTORUL 

CARACTERISTICA 
PRINCIPALĂ 

NUMARUL 
DE BUCĂŢI 

AN 
FABRICAŢIE 

ÎN PROPRIETATE 
(P), ÎNCHIRIAT (Î) 

SAU LEASING 

     / 

     / 

 

 

Notă:  

Ofertantul va adăuga rânduri după necesităţi.  

 

 

 

 

 

Data: ..................... 

 

Semnătura:  .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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     Operator economic                                    FORMULARUL 5 

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

      (denumirea/numele) 

LISTA  PERSONALULUI   DE SPECIALITATE RESPONSABIL  CU   

ÎNDEPLINIREA  CONTRACTULUI 

Titlul contractului:  .....................................................................................................................           
(se va completa cu denumirea obiectivului) 

  Subsemnatul(a) ................................................................................, reprezentant(ă) împuternicit al(a) 
..............................................................................................................................................., (denumirea /numele şi 
sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
persoanele nominalizate mai jos sunt disponibile pentru îndeplinirea contractului 
„………………………………………………………………………………….…………..” și că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.  

Subsemnatul(a) ................................................................................,  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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie.   

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

Prezenta declarație este valabilă până la data de ……………………………………(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)    

Data …………….............                                                            Operator economic,                                                                                                                                                                                               
..........................................................................  

(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

Nr.
crt. 

Nume și prenume Calificare Studii 

Autorizaţii/ diplome/ 
certificate 

profesionale/alte 
documente 

Experienţa profesională în 
domeniu 

generală specifică 
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Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, facută unui organ sau instituții de stat ori unei alte 
unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru 
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, 
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

             Operator economic, 
 
     ....................................................................  
 
 (semnătura autorizată şi ştampila)               
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  Anexa  FORMULARUL 5 
                       

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE1 
 
 
 Subsemnatul/a, ……..............…………….., declar că sunt de acord să particip cu ofertantul 
………………....................……….… (numele/denumirea ofertantului) la derularea contractului de 
servicii …………................................................................................………..(obiectul contractului).  

 Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru 
poziţia pentru care am fost propus în contract, în situaţia în care această ofertă este câştigătoare, şi 
anume:  

 

 

De la Până la 

  

 

 

 

 

Nume și prenume  

Semnătura  

Data   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 1 A se completa de fiecare personal tehnic de specialitate nominalizat în Formularul 5 
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            FORMULARUL 6 

DECLARAȚIE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ – LISTA PRINCIPALELOR 
SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul .........................................., reprezentant împuternicit al 
........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiect contract 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client  
Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

 
Preţ contract 
sau valoarea 
serviciilor 
prestate (în 
cazul unui 

contract aflat 
în derulare) 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

Perioadă 
derulare 

contract**) 

1       
2       
...       

 

 

 
Operator economic, 

                  ................................. 
             (semnătură autorizată) 
 
 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau liderul 
asocierii; contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor. 
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FORMULARUL 7 

 
Ofertant ................................................................                                                 
(denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt 
 

În calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
.......................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/ţii ...................................................................., 
reprezentanţi ai ofertantului ......................................................................................, ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm, în 
condiţiile impuse prin Documentaţia de atribuire, servicii de 
.................................................................................. pe raza administrativ-teritorială a UAT Oraşul 
Drăgăneşti-Olt, în următoarele condiţii: 

Valoarea totală a ofertei este de .......................... lei, fără TVA.  

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de .......... zile, respectiv până la 
data de ..................................................................  (durata in litere si in cifre) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

 4. Alături de oferta de bază: 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă";  

|_| nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ..../..../....                                                                  .........................................,                          
(semnătura), în calitate de ....................................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ......................................... (denumirea/ numele operatorului economic). 
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DECLARAŢIA OFERTANTULUI 
Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii). 
Noi ........................................................................................................................., prin subsemnatul 
………………………………………………………, declarăm că: 
1. Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire. 
Prin aceasta, noi acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire în totalitatea lor, fără rezerve sau 
restricţii. 
Ne oferim să prestăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi 
termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, următoarele servicii 
.............................................................................................................................................................  
(se va completa cu denumirea contractului) 
Recunoaştem pe deplin şi acceptăm ca orice informaţie incorectă sau incompletă prezentată în mod 
deliberat în această ofertă poate duce la excluderea din acest contract . 
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o perioadă de ....................... zile respectiv 
până la data de ……………………………….. şi ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm serviciile în 
conformitate cu cerinţele din Documentaţia de Atribuire. 
4. Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să garantăm  lucrările 
executate pe o perioada de .......... luni/........... ani  în conformitate cu graficul de execuţie. 
5. Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusă de 
….............................................................* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam 
pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o 
asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea 
contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească 
instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii . 
6. Cunoaştem faptul că membrii asocierii au răspundere colectivă faţă de autoritatea contractantă în 
privinţa participării atât în procedura de atribuire cât şi în orice contract atribuit nouă ca rezultat al 
acestei proceduri. 
7. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situaţiile de mai 
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau în timpul implementării contractului.  
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 
9. Înţelegem că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a 
autorităţii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii publice. 
 
Nota:  *  se va completa după caz 
Data ………………………..       Operator economic, 
             ................................................. 
         Numele şi prenumele: ........……………..................…  
                                                  (semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL 8 

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ 

TITULARUL DE CONT 

 

NUME     

 

ADRESA 

 

 

 

ORAȘ /JUDEȚ 

                                                                                                   ȚARA                                  NUMĂR 

TVA 

                                                                                            COD  POȘTAL 

REPREZENTANT   

  

TELEFON                                                                                     FAX 

E-MAIL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BANCA 

 

NUMELE BĂNCII 

 

ADRESA BĂNCII 

 

 

ORAȘ JUDEȚ 

                                                                                                   ȚARA                                   

 

                                                                                            COD  POȘTAL 

NUMĂR DE CONT 

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 

REMARCI: 

 DATA + SEMNATURA 
TITULARULUI DE CONT  

 

Nota: In cazul unei Asocieri, acest formular va fi completat si prezentat doar de catre Liderul Asocierii.         
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Operator economic       FORMULARUL 9 

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

      (denumirea/numele) 

 
 

 

 
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR LEGALE  

CU PRIVIRE LA SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul …………………………………… (nume şi prenume), reprezentant autorizat al 
…..……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să 
prestez serviciile de ”Elaborare Plan Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul 
Olt și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia”, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a 
muncii care sunt în vigoare în România.  
 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea 
acestor obligaţii.  

 

 

 

Data: ..................... 

 

 

 

Semnătura: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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FORMULARUL 10 

Operator economic                 
    ....................................................... 
           (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul, ................................................................ reprezentant împuternicit 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 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. 
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. 
 
Data completării          ................................. 
Operator economic,     .................................  
                                  (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător  
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        OFERTANTUL        FORMULARUL 11 
...............................................  
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA 
CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
 
1. Subsemnatul …………………….............................................. (nume şi prenume în clar a 
persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................................................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura organizată pentru atribuirea contractului de prestări servicii 
”Elaborare Plan Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și Regulament 
Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia” 
 Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) 

la data de .... ..... ......... (zi/luna/an), organizată de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT,  particip 
în calitate de : 
□ ofertat în nume propriu; 
□ ofertant asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine >. 
□ subcontractor 
□ terţ susţinător 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
2. Confirmăm faptul că nu participăm la procedura pentru atribuirea aceluiaşi contract în nici o altă 
formă.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, că membru în consorţiu/asociere că toţi 
membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, că membrul conducător este autorizat să oblige 
şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este raspunzător în nume propriu 
şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi ca toţi membrii asocierii se 
obligă să rămână în asociere pe intreaga durată a execuţiei contactului. 
4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de 
interese din Legea 98/2016, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem nici un 
potenţial conflict de interese, respectiv nu sunt membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de 
conducere ori de supervizare şi/sau nu sunt acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu ne aflăm în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea 
prevazute la art. 60 lit. d) din Legea 98/2006 cu persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul 
autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie 
de mai sus, sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de 
atribuire în timpul depunerii ofertei; 
5. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
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7. De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autorităţii Contractante, cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)___________________________________________, (semnătura şi ştamplia), 
în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
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          OFERTANTUL       FORMULARUL 12 
...............................................  
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA  
ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 

 
 
 
 Subsemnatul, ............................................................................... reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................... (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
la procedura organizată pentru achiziţia publică organizată pentru atribuirea contractului de de 
prestări servicii ”Elaborare Plan Urbanistic General (P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și 
Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia” 
 Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) 

la data de ..... ....... ............. (zi/luna/an), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT, declar pe propria 
răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
Data completării 
............................. 

          Operator economic, 
             ................................. 
        (semnătură autorizată) 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL            FORMULARUL 13 
...................................................... 
      (denumirea/numele) 
  

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

privind achizitiile publice 
  
Subsemnatul(a) …………….............……………............................ reprezentant împuternicit al 
........................................................................................................................................................., 
 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura 
organizată pentru atribuirea contractului de prestări servicii ”Elaborare Plan Urbanistic General 
(P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent 
acestuia” 
 Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) 

 
la data de ............................ (ZI/LUNĂ/AN), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 
  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera 
că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus 
la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin 
severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau 
în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui 
contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
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îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură 
să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în 
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de 
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 
insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic 
în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-
cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a 
adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, 
de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi 
respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere 
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări 
ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una 
dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie 
în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente 
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici 
acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în 
următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau 
economică sau de orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual 
cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de 
participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire 
în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, 
cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 



21 
 
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform 
destinaţiei prevăzute în contract. 

  
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. 

 
 

 
Data completării  
............................. 

  
          Candidat /ofertant, 
        ......................................................... 
                  (semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



22 
 
      CANDIDATUL/OFERTANTUL     FORMULARUL 14 
       ..................................................... 
               (denumirea/numele) 
  

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

achiziţiile publice 
  
Subsemnatul(a) ..................................................., reprezentant împuternicit al 
........................................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate 
de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant/concurent/terţul susţinător, la procedura 
organizată pentru atribuirea contractului de prestări servicii ”Elaborare Plan Urbanistic General 
(P.U.G.) al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent 
acestuia” 
 Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2) 

 
 la data de ..... ...... .............. (zi/lună/an), de U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu 
autoritatea contractantă U.A.T. ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT. 

    Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
  “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 
numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care 
pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un 
alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 
independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 ART. 60 
    (1) Reprezintă 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, reglementate cu 
titlu exemplificativ: 

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 
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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. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din 
capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 
generală.”  

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. 
  

OFERTANT 
................................................. 

(semnătură autorizată) 
L.S. 
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