
OPERATOR ECONOMIC                                                                                           Formular nr. 1                                                   

 …….................…….........           

      (denumirea/numele) 

Formular neîncadrare in art. 60, alin (1) din Legea 98/2016 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

      Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in..………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant 

legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de 

ofertant unic (după caz), la atribuirea contractului de furnizare bonuri valorice carburant pt 

CMJ Botoșani, organizată de Județul Botoşani, declar că ofertantul unic NU SE AFLA in 

niciuna dintre următoarele situații: 

a) ofertantului unic 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; 

b) ofertantului unic 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. 

Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante 

in ceea ce priveste prezenta procedura sunt: Macaleti Costica– Presedinte, Birta Dorin – 

vicepresedinte, Toma Constantin-Liviu – vicepresedinte, Patrascu Antonela -Elena - director 

executiv, Didii Magda - director executiv, Marian Amalia - Petronela–Director Executiv, Tiganasu 

Viorel–sef serviciu achizitii, Gavriloaie Marius–consilier juridic, Florea Ioana - consilier. 

Consilierii Judeteni: Abacioaei Rodica, Andrei Cristina-Andreea, Andries Valerian, Andrioaie 

Mariana, Anton Radu, Aramă Daniela, Arosoaie Lucian-Dinu, Barliga Rodica, Birta Dorin, Breșug 

Cristina, Buhaianu Bogdan-Ciprian, Bursuc Constantin, Diaconu Ion, Gireada Ionut, Ivanescu 

Victor, Judele Radu, Marian Sergiu, Nazare Gheorghe, Olaru Catalin-Cristian, Pătrăuceanu 

Constantin-Neculai, Pietraru Florentin, Plesca Stelian, Marin Ana, Rădăuceanu Petre, Rusu 

Gheorghe, Sauca Mariana-Mirela, Sorescu Gheorghe, Stirbu Florin, Todica Gheorghe, Tupilus 

Petre, Vazdoaga Gheorghe. 

                 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. 

      Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

      Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » 

din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane 

dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 

ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

Data _______________    

Reprezentant legal 

___________________________________________________ 

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

_________________ 

(semnătura) 


