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(denumirea/numele) 
                                                                                                    

Formularul nr.2 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 
 

1.Subsemnatul/a ……………………….,  în calitate de ofertant la achiziţia directa  

„Pachet  materiale electrice „ in temeiul art 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

• nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea incusiv, 

ce deţin funcţii de decizie în cadrul  Consiliului Judetean Botosani. 

•   nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu 
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judetean Botosani . 
2. Subsemnatul/a .......................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, 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, 
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................cu privire la orice aspect  
                                                                                          (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic 
 

(nume şi funcţie persoana autorizata ) 
 
(semnătura persoană autorizata şi stampila ) 
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si terţul susţinător, 
dacă este cazul. 
 

Nota:Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea achizitiei, sunt urmatoarele: Macaleţi Costică – președinte, Birta 

Dorin – vicepreşedinte, Toma Constantin – Liviu - vicepreședinte, Antonela Elena Patraşcu - director 

executiv, Magda Didii- director executiv, Amalia Petronela Marian–director executiv, Pintilii 

Geanina-director executiv, Florin Şchiopu-Şef Serviciu, Țigănașu Viorel–șef serviciu, Onose 

Andreea - consilier, Chiriac Marina – consilier.. Consilierii Judeteni: Abăcioaei Rodica, Aramă 

Daniela, Andrei Cristina Andreea, Andrieş Valerian, Andrioaie Mariana, Anton Radu, Aroşoaie 

Lucian-Dinu, Bârliga Rodica, Breşug Cristina, Buhăianu Bogdan – Ciprian, Bursuc Constantin, 

Diaconu Ion, Gireadă Ionuţ, Ivănescu Victor, Judele Radu, Marian Sergiu, Nazare Gheorghe, Olaru 

Cătălin – Cristian, Pătrăuceanu Constantin- Neculai, Pietraru Florentin, Pleşca Stelian, Marin Ana, 

Rădăuceanu Petre, Saucă Mariana– Mirela, Sorescu Gheorghe, Ştirbu Florin, Todică Gheorghe, 

Tupiluş Petre, Vâzdoagă Gheorghe.  

 


