
 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016  

(evitarea conflictului de interese) 

 

 

             Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al 

___________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr 

98/2016 privind achizitiile publice. 

            Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 60, 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. 

 

Pentru conformitate prezint alaturat lista persoanelor din consiliul de administratie/organul de conducere 

sau de supervizare respectiv lista  actionarilor sau asociatilor si pot depune la solicitarea autoritatii 

documente doveditoare. 
 

Nume  calitate 

  

  
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 
 

Data completării ...................... 

 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Totodată, declar că am luat la cunostinţă 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 dintre cele la care se referă art. 145, 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 închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » 

 

 

Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

Lista persoanelor cu funcţie de decizie din cadrul Autorităţii contractante: 
 

a) în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

Vințeler Silviu – Primar, Onac Aida – Director economic, Pandor Simion Nicușor – secretar oraș, 

Kolozsvari Adina – inspector în cadrul serviciului ITL, Potinteu Vasile – șef birou achiziții publice, Pop 

Mirela Ramona – controlor CFI, Guț Maria Ana – inspector în cadrul Direcției juridice, Petruțiu Liviu – 

inspector în cadrul Serviciului VITL, Avram Septimiu - șef serviciu ADPP, Morar Viorel Claudiu – 

consilier în cadrul Biroului Ahiziții publice, Biriș Sorina Geta – inspector în cadrul Serviciului 

Urbanism. 

b) Persoanele cu funcții de decizie (consilieri locali) care aprobă bugetul autorității contractante sunt: 

Aron Marin, Mihăiescu Radu Ciprian, Tecar Dan Ciprian, Oltean Dan Gligor, Leahu Ioan Mircea, 

Bugnar Ioan Vasile, Marcu Răzvan Cornel, Bartha Andrei Mugurel, Oroszhegyi Csaba, Stoica Alin 

Sebastian, Podariu Pavel Gligor, Marele Adrian Cristian, Barbu Ioan Daniel, Nicoară Marcela Elena, 

Damian Liviu Rareș, Baciu Ioan, Vințeler Ioan. 


