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………………………………….

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 dinLegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul......................................................., reprezentant împuternicit al.................................. , 
cu sediul în……….., Strada…………………, nr. …….., Bloc….., scara ….., etaj…., Ap….., județul 
………,în calitate de candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de 
concesiunei servicii: ,,……………………………………………….” (obiectul achiziției publice), 
declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că NU mă aflu în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în sensul 
art. 59, 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 susţinătoriori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
personae 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 afini 
până la gradul al doilea inclusive 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 printer principalele personae desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusive 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………………………………………declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor intervene modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi 
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

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 şi 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 ……………………………..(denumirea 
autorității contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Pagina 1 din 2

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200


5.În vederea evitarii situațiilor potențial generatoare de conflict de interese așa cum sunt acestea 
definite la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, persoanele ce dețin funcții 
de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea 
procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt următoarele: 

PRIMAR: Negrei Ioan

VICEPRIMAR: Andreasz Iosif

PREȘEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE: Suciu Ovidiu

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE: Ciocan Angelica, Hanga Petru

MEMBRU DE REZERVĂ: Bogdanov Loredana Mariana

Data completării: ……………………..

Operator economic,

…………………………………….

..........................................................
(reprezentant împuternicit)
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