
 

   Operator Economic  

......................................... 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese  

 

Subsemnatul ......................, domiciliat in ...................., identificat cu act de identitate (CI), seria ...., 

nr,..........................eliberat de SPCLEP ........................, in calitate de reprezentant legal al ofertantului 

........................... ........................... pentru achizitia: Prestarea servicii topografice pentru Comuna Vinga 

organizată de Comuna Vinga, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 

autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achiziției, declar că societatea noastră nu se 

află în situaţia de a fi exclusă din achiziția prezentă. 

  

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de achiziție sunt: 

                     NEGREI IOAN - Primar 

                     SILAGHI DUMITRU – Viceprimar 

 

- SUCIU OVIDIU                        Președinte comisie de evaluare 

- HANGA PETRU                       Membru comisie de evaluare 

- GUBICS ANGELA                   Membru comisie de evaluare 

- Florin Valea                              Consultant extern / responsabil achiziții 

 

Subsemnatul ........................, 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, având în vedere 

și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

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 de 

care dispun. 

                 Înţeleg 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.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal referitor 

la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 

făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”   

 

Data completării ………………….                                                                                       Operator economic                        

                                                                                                                                       

 

 


