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Operator, Grup economic                                                       RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA               
_____________________________ 
Nr.___________Data____________                                     Nr. _______  Data __________ Ora____ 
                                      
 
            
                                          Catre: 
                                                  RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA 
                                                       
 

1. Subsemnatul(a)________________________ in calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic/grupului de operatori economici _____________________, posesor al 
CI seria _________ nr. ______________, CNP ______________________, prin prezenta va 
rog sa aprobati participarea la licitatia de materiale lemnoase fasonate din data de 
_______________.  

2. Mentionez urmatoarele date de identificare ale operatorului economic/grupului de 
operatori economici: 
- denumirea: ________________________________________________________________ 
- nr. inregistrare Registrul Comertului __________________ cod fiscal:_________________ 
- adresa sediu: localitatea_________________ str._______________________ nr_________ 
bloc______ sc ________  ap _______  jud. ________________ telefon:________________ 
fax:_________________ e-mail____________________ 
          3. Anexez documentele necesare pentru preselectia din data de ____________ : 
          3.1      documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la 
oficiul registrului comerţului sau dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul 
operatorilor economici straini in copie conform cu originalul; 
          3.2     certificatul constatator in original sau copie privind operatorul economic/grupul de 
operatori economici, eliberat de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice 
înainte de data preselecţiei; 
          3.3    declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului 
forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar, acest 
document se prezinta in original; 
          3.4      declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 
privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, acest document se prezinta in 
original; 
           3.5  declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici care sa cuprinda situatia actualizata a volumului de lemn 
achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment, de la inceputul anului in curs, acest document se 
prezinta in original;  
          3.6  declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii 
economici/grupurile de operatori economici care cumpără material lemnos fasonat. 
 
 

Reprezentant legal _______________________ 
                                          (Nume si Prenume) 
                      
                                                Semnatura      _______________________ 
                                                si stampila 


