
OPERATOR ECONOMIC                  

_________________________ 

   (denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 
ART. 60 DIN LEGEA 98/2016 

 
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________(ofertant/ ofertant asociat/ lider de asociere/ subcontractant/ terț 
susținător al ofertantului ……………….) la procedura de atribuire pentru contractarea unei finantari 
rambursabile interne in valoare de până la 15.000.000 lei, in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru 
derularea proiectelor de investiții ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană, aflate în diverse stadii de implementare, aprobată prin HCL nr. 209/17.12.2021organizată de 
autoritatea contractantă ORAȘUL PUCIOASA, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 59 și 
60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de 
decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, 
următoarele: societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură. 
Numele persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați in procedură din partea 
acestuia din urmă: 

Persoane care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante:  ANA Constantin-Emilian – Primar, 

IANEȚ Constantin – Viceprimar,  NIȚESCU Alin Ștefan – Administrator public, CATANĂ Elena – Secretar 

general. 
Membrii Consiliului Local Pucioasa-Consilieri locali: FERMUȘ Andra-Isaura, BREBENE Marinela, BUDOIU Ion, 
ROȘOIU Cerasela Daniela, MATEOIU Roxana, MATEI Liviu-Augustin, BUTCĂ Dragoș, CHELU Răzvan-Niculae, 
IONESCU Marinela, FOAMETE Radu, BĂDESCU Gheorghe, PLEȘA Emil, SPRÎNCEANĂ Eugen-Dănuț, TRIFU 
Marius-Robertino, IVAȘCU Dragoș Ion, GOLOGAN GIULIA LOREDANA. 
Membrii comisiei de negocire directă: președinte de comisie: PÎNTEA Daniela, membru comisie: PĂUN 
Carmen, membru comisie: ȘTEFAN Elisabeta. membru comisie: EFTIMIE Ana Maria, membru comisie: RADU 
Veronica, membru de rezervă: MĂRCULESCU Lucian, membru de rezervă: APOSTOL Aurelia, membru de 
rezervă: SOLOMON Gabriela.  
Persoane implicate în procedură din partea furnizorului de servicii auxiliare: Nu este cazul. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016. 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
   
Data ...............................(zi, lună, an)  



 
OPERATOR ECONOMIC 

………………….(numele/denumirea ofertantului/ liderului de asociere/ ofertantului 
asociat/subcontractantului/terțului susținător) 

………………(numele reprezentantului legal) 


