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DECLARAÎŞE

priviri—ci existenta sau absenţa situaţiilor de confiict de interese

Subsemnatul, ………………………_A…r in calitate de furnizor in cadrul contractului de cervicii, ce

urmează a fi incheiat cu Coneiliui Judeţean Harghita, in vederea prevenirii ivirii situatiilor de

conflict de interese, în cunoştinţa prevederilor Legii nr. 161/2803 privind uneie mă iri pentru

asigurarea transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediui

de afaceri,. prevenirea şi sanctionarea corupţiei, co modificăriie şi compietăriie iiiterieere, aie

CUG“- nr.57/2019 privind Codui administrativ, aie Legii nr. 176/2010 privind integritatea în

exercitarea itincţiiior şi demnităţiior publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr,

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate,

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi cele ale Coduiui
dere , că nu mă aflu in siti…atia prevăzută ia art. 59 dino —

' “
renei, deci:-ai pe pro na mea raspun
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Renrezintă situatii potentiai ge…
putea duce la apariţia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi următoarele:

** Am 'N” an “ minaiizat printre principeieie persoane deşemnate pentru executarea
J.. FUTT 11%… ! [lv—un ; .…

contractului persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul il inciusivf cu

persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezenizoiui contract din. ceciroi Qonsiiiuiui

Judeţean Harghita;
2. Persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract eti/nu au calitatea de

“ t .. ' „…… rim mir-fiinicrrator şi nu sunt saiarizaţi in cadrul Societăţii comerciaie peasoma … iC, „…i… … …… …

care o reprezint, respectiv nu au caiitatea de membru in organizaţia sau membru in organeie
de conciucerei administrare şi controi & organizaţiei pe care o reprezint;

3, Ano/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoanele cu funcţie de decizie în privinţa
orezentuiui contract, soţui ori rudeie de. gradui i aie acestora, ar avea interese patrirnonieie
Sau perşonaie privind societatea comercială/ergonieeţia pe care () reprezint, care ar putea

infiuenta deciziiie pe care trebuie să le ia in exercitarea atribuţiilor lor;
&, MăaeiîiejNu mă afiu, nici subsemnatui sau SGÎiEi/j'SG—ţfâ—i şi nici ruoeie tie gredui it, în

relaţii de angaiament » de orice natură » cu nici una dintre persoanele cu funcţie de decizie in

privinta prezentuiui contract.

Dau prezenta declaraţie cunoscând sancţiunile aplicate faptei de iais şi uz de fals în

declaraţii

Miercurea Ciuc, la

Semnătura,


