
 

 
                  
     FORMULARUL 1 

      Operator economic 
    ___________________ 
     (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________________ (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să executăm _______________________ (denumirea 
lucrării), pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată în valoare de _______________________________________________ 
(suma în litere şi în cifre). 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările 
în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ..........................................__(perioada în 
litere şi în cifre). 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata 
în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| 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.) 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 
 

Data _______/_______/2022, __________________________,  (semnătură), în 
calitate de ___________________ , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ____________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 

 
Anexa la FORMULARUL 1 

 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate 
    subcontractanţi                     ………. % (din preţul total ofertat)  
 
2. Garanţia de bună execuţie 
    va fi constituită sub formă:                      ………. …………………………... 
     în cuantum de                           ………. % (din preţul total ofertat) 
 
3. Perioada de garanţie de bună  
    execuţie                                 ………. luni calendaristice 
 
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii  
    ordinului de începere a lucrărilor până la data  
    începerii execuţiei)                ………. zile calendaristice 
 
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere 
    a lucrărilor (de la data semnării 
    contractului)                           ………. zile calendaristice 
 
6. Penalităţi pentru întârzieri 
     la termene intermediare şi 
    la termenul final de execuţie           ………. % (din valoarea care  
                                     trebuia realizată) 
 
7. Limita maximă a penalizărilor    ………. % (din preţul total ofertat)  
 
8. Limita minimă a asigurărilor     ………. % (din preţul total ofertat)  
 
9. Perioada medie de remediere a defectelor       ………. zile calendaristice  
 
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată 
       lunare (garanţii, avansuri etc.)      ………. % (din situaţiile de plată 
                                                     lunare) 
 
 

                     Data: _____________ 
                      Ofertant, 

 
                      ………………. 



 

 

 
  

FORMULARUL  PF  
Operator economic: 
  ………………….. 
 (denumirea/numele) 

PROPUNERE FINANCIARĂ 
 

  
Nr. 
crt. 

Denumire obiect Total lei 
(fără TVA) 

I. Servicii de proiectare, din care:   

1. Servicii de proiectare faza DTAC  

2. 

Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, deviz 
general, deviz confidențial la faza PT, piese desenate şi DTOE), 
inclusiv elaborare documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la 
faza PT 

 

3. 
Servicii de verificare tehnică a PT și a documentațiilor pentru obținerea 

acordurilor/avizelor la faza PT  

II. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executǎrii lucrǎrilor  

III. Execuție lucrări, din care:  
1. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:  
1.1 Construcţii şi instalaţii  
2. Organizare de şantier, din care:  

2.1 Lucrǎri de construcţii şi  instalaţii aferente organizarii de şantier  
 TOTAL  GENERAL   
 
Notă: Formularul poate fi completat și cu alte elemente de cost necesare pentru realizarea 
contractului. 
 

 
Data completării: ………………… 

 
 

 
Operator economic, 
............................... 

(semnătură autorizată) 



 

 

FORMULARUL 2 

      Operator economic 
    ___________________ 
      (denumirea/numele) 
 

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

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
    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. 18^1 - 18^5 
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. 
    Data completării ...................... 
                                                            Operator economic, 

...................... 
(semnătură autorizată) 

 



 

 

                      FORMULARUL 3 
      Operator economic 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 

 
 
 
    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), 
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
..................................................................................................................................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 
(zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere că: 
    a) mi-am indeplinit  obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat, în conformitate cu legea statului în care operatorul economic este 
înfiinţat. 
 
    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) 
 
 
 
 

 
 



 

 

FORMULARUL 4 
    Operator economic 
 ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016 

      Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
    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 
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. 
      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. 
     
Data completării .....................   
                                                             Operator economic...................... 

(semnătură autorizată) 



 

 

 
FORMULARUL 5 

     OPERATOR ECONOMIC       
 _____________________ 
 

                 (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea  în nicio situaţie prevăzută la art. 59-61 din  Legea nr. 98 din 19 mai 
2016  privind achiziţiile publice si asumarea respectarii  interdictiilor prevazute de  actele 

normative ce reglementeaza achizitiile publice 
 

Subscrisa (sul)................................................................................................... [se 
insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de Ofertant 
/candidat/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător  participant la procedura de 
............................................................................................................... [se menţionează 
procedura] pentru achiziţia de 
......................................................................................................................................... [se 
inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de 
………............................... [se inserează data], organizată de MUNICIPIUL ZALĂU,declar 
pe proprie răspundere că: 

1.Prin semnarea prezentei declaratii,subscrisul declarant  îmi însuşesc cunoaşterea 
prevederii legale privind definirea CONFLICTULUI DE INTERESE  ,asa cum rezultă din 
textul art. 59 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016  privind achiziţiile publice, astfel: 
  “ 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. 

2.Prin semnarea prezentei declaratii subscrisul declarant ,cunoscând si luând act de 
conţinutul Dispozitiei primarului municipiului Zalău privind nominalizarea persoanelor 
cu funcţiei de decizie în cadrul autorităţii contractante Municipiul Zalău ( care face parte 
integrantă din prezenta declaraţie), confirm că nu mă regăsesc în niciuna din situaţiile  
prevăzute de art.60 din  Legea nr. 98 din 19 mai 2016  privind achiziţiile publice astfel :   

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 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. 

3.Prin semnarea prezentei declaratii  îmi însuşesc cunoaşterea prevederii legale  privind 
interdictiile prevazute de actele normative ce reglementeaza achizitiile publice,cu precadere 
cele prevazute la art.61 Legea nr. 98 din 19 mai 2016  privind achiziţiile publice astfel :   

Subscrisa 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 declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg 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, 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 



 

 

 
Anexa la FORMULARUL 5 

 
LISTA 

persoanelor din Primăria municipiului Zalău ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire 

 
Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia 

1.  Ciunt Ionel Primar 
2.  Bălăjel Teodor Viceprimar 
3.  Fazakas Nicolae Viceprimar 
4.  Forţ Călin Cristian Administrator public 
5.  Fazacaş Marina Bianca Secretar general 
6.  Bancea Gheorghe Consilier local 
7.  Bercean Dan Vasile Consilier local 
8.  Bogdán Zsolt Miklos Consilier local 
9.  Bora Alexandru Octavian Consilier local 
10.  Bujor Claudiu Vasile Consilier local 
11.  Crişan Mihai Consilier local 
12.  Dragoş Raul Bogdan Consilier local 
13.  Gavriluţ Amalia Ioana Consilier local 
14.  Goga Ramona Ioana Consilier local 
15.  Guler Alin Viorel Consilier local 
16.  Lakatos Alexandru Consilier local 
17.  Morar Florin Consilier local 
18.  Mureşan Mihaela Consilier local 
19.  Olar Gabriela Carmen Consilier local 
20.  Popiţ Iulian Adrian Consilier local 
21.  Şerban Ioan Bogdan Consilier local 
22.  Takács Zoltán Consilier local 
23.  Taloş Gheorghe Consilier local 
24.  Tuduce Ioana Maria Consilier local 
25.  Curea Dănuţ Cosmin Director Executiv 
26.  Pop Angelica Şef serviciu   
27.  Băican Carmen Consilier achiziţii publice 
28.  Bălăjel Emil Tudor Consilier achiziţii publice 
29.  Barbu Iulia Consilier achiziţii publice 
30.  Brudaşca Maria Inspector de specialitate 
31.  Costea Ioana Consilier achiziţii publice 
32.  Cristea Andreea Consilier achiziţii publice 
33.  Cuceu Claudiu Victor Consilier achiziţii publice 
34.  Gozman Radu Consilier achiziţii publice 
35.  Hanga Delia Consilier achiziţii publice 
36.  Igreţ Dorina Consilier achiziţii publice 



 

 

37.  Lal Cristina Consilier achiziţii publice 
38.  Mezei Mihaela Corina Consilier achiziţii publice 
39.  Micle-Toderean Anca Ioana Consilier achiziţii publice 
40.  Oros Adriana Valentina Consilier achiziţii publice 
41.  Pojar Milena Consilier achiziţii publice 
42.  Ciurte Rodica Şef serviciu  
43.  Ciobanca Otilia Consilier  
44.  Ghiurco Mihaela Ioana Consilier 
45.  Giurgiu Ştefan Valeriu Consilier  
46.  Pojar Cristian Alexandru Consilier  
47.  Sabou Ionuţ Andrei Consilier  
48.  Sestraş Marius Ştefan Consilier  
49.  Butcovan Ramona Maria Şef serviciu  
50.  Brînduşan Oana Inspector de specialitate 
51.  Făzăcaş Adina Cristina Consilier  
52.  Georgescu Sorina Meda Consilier 
53.  Ghiuruţan Maria Manuela Consilier 
54.  Halmajan Maria-Iuliana Consilier 
55.  Ignat Nadia Mariana Consilier 
56.  Marian Alina Natalia Consilier  
57.  Porumb Darius-Alin Consilier 
58.  Reznek Izolda Consilier primar 
59.  Sîmpetrean Ana Maria Simina  Consilier 
60.  Pura Dorin Alexandru Director executiv 
61.  Predescu Adina Claudia Şef serviciu  
62.  Ciulea Simona Ioana Şef birou  
63.  Brîndea Claudia Consilier  
64.  Coapşi Lia Valeria Consilier  
65.  Cocerjin Anca Mihaela Consilier  
66.  Cozac Marcel Consilier  
67.  Groza Iolanda Elena Consilier 
68.  Lapoş Iulia Casiana Consilier  
69.  Tuşer Gabriela Cristina Consilier  
70.  Conde Violeta Şef serviciu  
71.  Achim Ovidiu Augustin Consilier  
72.  Borz Ioan Daniel Consilier  
73.  Nicoară George Ştefan Consilier  
74.  Pripon Ioan Radu Consilier 
75.  Petre Vlad Andrei Arhitect şef 
76.  Gavra Terezia Şef serviciu  
77.  Costea Alexandra Margareta Consilier  
78.  Horvath Lorand Inspector  
79.  Lupou Ioan Consilier  



 

 

80.  Marian Szilvia Consilier  
81.  Negru Ciprian Cosmin Inspector 
82.  Onofreiciuc Raluca Viorica Consilier  
83.  Păşcuţă Crina Consilier  
84.  Pop Ruxandra Consilier  
85.  Sandu Cosmin Consilier  
86.  Stanca Florin Şef birou  
87.  Cuibuş Mariana Director executiv 
88.  Chiş Marius Claudiu Director executiv adjunct  
89.  Păuşan Margareta Şef serviciu  
90.  Ghila Ligia Maria Consilier  
91.  Guşet Lidia Consilier  
92.  Irini Mirela Consilier  
93.  Mihuţ Alexandra Ioana Consilier  
94.  Pojar Şimonfi Ildiko Referent 
95.  Pop Gabriela Ioana Consilier  
96.  Sabou Nela Marinela Consilier  
97.  Stanca Anca Consilier  
98.  Susa Corina Consilier  
99.  Ţap Paula Camelia Consilier  
100. Temeş Mirela Consilier  
101. Ardelean Claudia Florica Director executiv 
102. Muresan Loredana Viorica Şef serviciu  
103. Contraş Claudia Dorina Şef serviciu  
104. Dobra Cristian Şef serviciu  
105. Fechete Aida Consilier juridic 
106. Hudula Mirela Raluca Consilier juridic 
107. Lazar Lavinia Nicoleta Consilier juridic 
108. Moldovan Andrada Consilier juridic 
109. Moldovan Claudiu Ionuţ Consilier juridic 
110. Pădurean Larisa Adina Consilier juridic 
111. Părău Mariana Şef serviciu 
112. Pop Rodica Elena Consilier juridic 
113. Taloş Danusia Daiana Consilier juridic 
114. Onuţan Mihaela Director executiv 
115. Cherecheş Liviu Administrator 
116. Corb Viorica Detaşare DAS 
117. Dan Gabriela Consilier  
118. Ghirasin Rozalia Şef serviciu   
119. Pop Mocan Ramona Consilier 
120. Radu Geanina Consilier  
121. Rus Radu Călin Consilier  
122. Şerban Carmen Şef serviciu  



 

 

123. Ghiuruţan Laurenţiu Ionuţ 
Şef serviciu  

(cu delegare de Director 
executiv) 

124. Deac Maria Consilier  
125. Găvrilă Anca Mirela Consilier  

 
 

 
 

Data completării: _______________________ 
Operator economic, 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 

 


