Operator economic
_____________________
(denumire)
Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
1.Subsemnatul/a
..........................................................................,
reprezentant
legal/împuternicit
al
............................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant
la achiziția de “Servicii publicitate – publicare anunturi privind informarea populatiei in mass-media locala pt aprilie – decembrie
2018” declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu
in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul
art. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi următoarele:
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. 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. Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice
informații suplimentare.
4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai ................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale
privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care
aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amenda".
Data completării,

Operator economic,
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Nota:Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
achizitiei, sunt urmatoarele: Macaleti Costică– Președinte, Birta Dorin – vicepresedinte, Toma Constantin-Liviu – vicepreşedinte,
Pătraşcu Antonela - Elena - director executiv, Didii Magda - director executiv, Marian Amalia - Petronela–Director Executiv,
Țigănașu Viorel–sef serviciu achizitii, Florea Ioana–Consilier; Moruz Otilia – Director executiv, Tapu Daniela – 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, Macovei Ada – Alexandrina, Marian Sergiu, Nazare Gheorghe, Olaru CatalinCristian, Pătrăuceanu Constantin-Neculai, Pietraru Florentin, Plesca Stelian, Marin Ana, Roman Magda-Roxana, Rusu Gheorghe,
Sauca Mariana-Mirela, Sorescu Gheorghe, Stirbu Florin, Todica Gheorghe, Tupilus Petre, Vazdoaga Gheorghe.
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