
JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA BRANIŞTEA 

TEL:0236332408 

FAX: 0236332450 

Email: branistea@gl.e-adm.ro 

Nr.1199/15.04.2022 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

       U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de 

preţ  în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform 

prevederilor  art. 7,  alineat  (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată 

pentru  “Închirierea unui utilaj de mari dimensiuni  cu operator şi carburant propriu 

respectiv încărcător frontal tip  Vola  pentru prestarea de servicii privind salubrizarea 

platformelor de deseuri de origine animală”  

1. Informaţii privind autoritatea contractantă: 

  U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA  cu sediul autoritatii în sat Braniştea, strada Ştefan cel Mare, 

nr. 58, comuna Braniştea,  judeţul Galaţi, telefon : 0236/332408, fax : 0236/332540, cod poştal 

807050. Email: branistea@gl.e-adm.ro 

  2. Detalii invitaţie 

Obiectul contractului  Închirierea unui utilaj de mari dimensiuni  cu operator şi carburant propriu 

respectiv încărcător frontal tip  Vola  pentru prestarea de servicii privind salubrizarea platformelor 

de deseuri de origine animală din comuna Braniștea. 

3. Sursa de finanțare: Bugetul local 

4. CPV:  45520000-8 -  Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2) 

5. Mod de achiziție: în temeiul prevederilor art.7, alin. 5  din Legea nr.  98 din 19 mai 2016 privind 

achiziţiile publice 

6. Perioada inchirierii: aproximativ un număr de 40 de ore  sunt necesare executarii lucrarilor de 

salubrizare. 

7. Criteriul de atribuire: : preţul cel mai scăzut  . 

2. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA/ utilaj/ cu operator şi carburant propriu    

Activitatea  UM Preţ fără 

   TVA 

TVA Preţ cu  

 TVA 

1 Incărcator frontal  capacitate ____ Lei/oră    

 

 

tel:0236332408
mailto:branistea@gl.e-adm.ro


8. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 20.04.2022 ora: 10.00 

9.  Oferta va conţine: 

              - Oferta financiara 

- Certificat de înregistrare fiscală; 

- Dovada deţinerii utilajului solicitat 

- Se vor completa  formularele 1,2,3. 

10. Conditii de plata : plata se va face in lei, pe baza de facturi , cu ordin de plata , dupa 

prestarea si receptia serviciilor , in conformitate cu propunerea financiara , numai in cont deschis 

la Trezoreria Statului  

12. Adresa la care se transmit ofertele: U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA  cu sediul autoritatii în 

sat Braniştea, strada Ştefan cel Mare, nr. 58, comuna Braniştea,  judeţul Galaţi, telefon : 

0236/332408, fax : 0236/332450, cod fiscal 4461970, compartiment Asistenţă juridică. 

14.  Modul de prezentare a ofertei: 

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiră precizată în 

propunerea financiară scrisă.  

  Oferta  se va depune în plic sigilat la sediul autorităţii contractante într-un exemplar , în original. 

 Executarea se va face imediat, la comanda autorității contractante ;  

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de 

mai sus sau telefonic la numărul: 0236332408 și fax: 0236332450-Compartiment Asistenţă 

juridică. 

 

 

 

Primar, 

ADĂMACHE MARIAN 

 

Consilier juridic, 

PALADE  ALINA 


