ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE
Str. Nicolae Bălcescu nr. 64, Braşov 500019 Tel : +40-268-419993
Compartimentul Juridic
Ind. dos.: 1B
Resurse Umane, Secretariat

Cerere privind aprobarea participării la licitaţie

Domnule Director,
Subscrisa
_________________________1
reprezentată
prin
__________________________ în calitate de ________________________2 cu sediul în
localitatea _______________ str. _____________ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____, cod
unic de înregistrare _____________, înmatriculată la ORC sub nr. ____________, tel.
______________vă rog prin prezenta să aprobaţi participarea subscrisei la licitaţia având ca obiect
atribuirea _________________________3 situat în piaţa ______________ ce va avea loc în data de
________________ .
Anexez prezentei cereri documentaţia conform caietului de sarcini nr. ______________,
respectiv4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chitanţa de plată (original) a caietului de sarcini în cuantum de _____ lei
Chitanţa de plată (original) a garanţiei de participare în cuantum de ____ lei
Certificatul de înregistrare la ORC (copie)
Actul constitutiv (copie)5
Copie după actul de identitate al reprezentantului / titularului
Alte acte conform caietului de sarcini, respectiv:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Semnătura şi ştampila____________________

Documentele lipsă, conform notei nr. 4, au fost depuse pentru procedura desfăşurată în data
de __________________.
Documentele aşa cum sunt precizate mai sus s-au primit la registratură azi, ____________
ora _________

1

Se va menţiona forma juridică de organizare a agentului economic, SC, PFA, ÎF, ÎI
Se va menţiona calitatea de reprezentant legal (conform actului constitutiv) sau convenţional (conform procurii) al
SC, respectiv cea de titular al PFA, ÎI sau ÎF proprii
3
Se va menţiona după caz spaţiul comercial, locul de vânzare amenajat (tarabă de piaţă), loc de vânzare special
amenajat destinat comercializării de pepeni, brazi etc
4
În cazul în care documentele prevăzute la pct. 3, 4 şi 5 au mai fost depuse la altă procedură în cursul anului curent,
acestea nu se vor mai depune, făcându-se menţiune despre aceasta
5
Dacă este cazul, numai pentru SC
2

