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privind existente sau aosenţe situaţiiior de eeniiict de interese

Subsemnatul, „,……„………; în calitate de furnizor in cadrul contractului de servicii, ce

titiméăéză & fi incheiat cu Ceneiiiui „locieţean Harghita, în vederea prevenirii ivirii situaţiilor de

conflict de interese, în cunoştinţa prevederilor Legii nr. 161}2603 privind eneie măsuri pentru

asigurarea transparenţei—in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor pubiice şi in medicii

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarne şi compietăriîe oiterioare, ale
SLK} nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în

exercitarea it…:nc'ţiiior şi dernnităţilor publice, pentru; modificarea şi eompietarea Legii nr,

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionaie oie integritate,

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ceie ale Codului
”…… deciar pe prn rie mm răspundere , că nu mă efio în situaţia prevăzută la art. 59 ciin

Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Re rezintă situaţii potentiei generatoare fie confiict de interese orice situaţii oare ar

putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art, 59, cum ar fi următoarele:

_
i.. Aer five am nomineiizat printre principeleie persoane desemnate pentru executarea

contractului persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul li inciusiv, cu

pe *seaneie cu funcţie ee decizie în privinţa prezentoiui contract din carirni îlonsiiiuiei

Judeţean Harghita;
2, Persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract aer/nu au calitatea de

asociat unic, funcţia de administrator şi nu Sunt saiarizaţi in cadroi societăţii comerciaie pe

care () reprezint, respectiv nu au calitatea de membru in organizaţia sau membru în organele
rie con—fiecere, ariministrare şi controi e organizaţi—einecare o reprezint; '

3. Anei/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoanele cu funcţie de decizie în privinţa

prezentului contract, soţul ori rudele de gradu'i i ale acestora, ar avea interese patrimoniale

sau personaie privind societatea comercială/Ww pe care () reprezint, care ar putea
ittieenţa deeiziiie pe care trebeie să ie ie in exercitarea atribuţiilor ior;

.
zii. Mei/Nu mă afiu, nici subsemnatui sau goţiafee-işei şi nici rucieie pie greciei ii., ir

relaţii de angajament … de orice natură — cu nici una dintre persoanele cu funcţie de decizie in
':|

privinţa pregentnloi contract,
Dau prezenta declaratie cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals in

(tir-“arieraţn,

'
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