
OPERATOR ECONOMIC          

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART.59 si  60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al  

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)  încalitate de 

__________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului__________________)  la procedura privind  ’ Servicii de colectare  a deseurilor si a gunoiului 

menajer, cod CPV 90511000-2’’ acord cadru pe anul 2021 , declar pe proprie răspundere următoarele: cunoscând prevederile art. 

59 si 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 procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se 

află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 

 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 

procedurii de atribuire: 

1. Primar-Ion Avram, 

2. Viceprimar- Necula Petru,  

3. Secretar – Tănase Nicoleta,  

4. Contabil- Simion Tanţa,  

5. Gugeanu Anca Roxana–responsabil achizitii,  

6. Consilieri locali- Adăscăliţei Claudia, Avram Nicu-Radu, Bârlea Constantin, Bejan 

Florinel, Butacu Eugen, Ghiuş Mihai, Manea Petrică, Hagiu Nelu, Popa Stelu, 

Bostan Claudiu, Vieru Octavian, Vieru Eugen. 
 

 

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. 

 

2. 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. 

 

        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 dispunem. 

 

        Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 


