
DECLARA IEȚ

privind existenta sau absen a situa iilor de conflict de intereseț ț

Subsemnatul/a, _______________________, în calitate de furnizor/prestator în cadrul
contractului  de  furnizare/prestare  ce  urmează  a  fi  încheiat  cu  Agen ia  de  Dezvoltareț
Jude eană  Harghita,ț  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparen ei  în  exercitareaț
demnită ilor publice, a func iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionareaț ț ș ț
corup iei,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  ț Legii  188/1999,  privind statutul
func ionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ț  ale  Legii nr.
176/2010  privind  integritatea  în  exercitarea  func iilor  şi  demnită ilor  publice,  pentruț ț
modificarea  i  completarea  Legii  nr.  144/2007  privind  înfiin area,  organizarea  şiș ț
func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completareaț ț ț ș ș
altor acte normative, precum şi cele ale Codului Penal, declar pe propria mea răspundere, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Reprezintă situa ii poten ial generatoare de conflict de interese orice situa ie care arț ț ț
putea  duce la  apari ia  unui  conflict  de  interese  în  sensul  art.  59  ț din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice. cum ar fi următoarele:

1. Am /Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului  persoane  care  sunt  so ,  so ie,  rudă  sau  afin  până  la  gradul  II  inclusiv,  cuț ț
persoanele  cu  func ie  de  decizie  în  privin a  prezentului  contract  din  cadrul  Agen iei  deț ț ț
Dezvoltare Jude eană Harghita;ț

1.1. Persoane cu func ie de decizie în privin a prezentului contract din cadrul ț ț Agen ieiț
de Dezvoltare Jude eană Harghita sunt: Cilip Árpád, director;  Máté Tünde,consilier juridic,ț
Lache Oana Irina, inspector de specialitate.
     2. Persoanele cu func ie de decizie în privin a prezentului contract din cadrul Agen iei deț ț ț
Dezvoltare Jude eană Harghita ț au/nu au calitatea de asociat unic, func ia de administrator iț ș
nu sunt salariza i în cadrul societă ii comerciale pe care o reprezint, respectiv nu au calitateaț ț
de membru în organiza ia sau membru în organele de conducere, administrare i control aț ș
organiza iei pe care o reprezint;ț

3. Am/Nu am cuno tin ă despre faptul, că persoanele cu func ie de decizie în privin aș ț ț ț
prezentului contract din cadrul Agen iei de Dezvoltare Jude eană Harghita, so ul, so ia oriț ț ț ț
rudele  de  gradul  II  ale  acestora,  ar  avea  interese  patrimoniale  sau  personale  privind
societatea comercială/organiza iaț  pe care o reprezint,  care ar putea influen a deciziile peț
care trebuie să le ia în exercitarea atribu iilor lor;ț

4. Mă aflu/Nu mă aflu, nici subsemnatul sau so ia/ț so ulț  i nici rudele  până la gradul IIș
inclusiv, în rela ii de angajament - de orice natură - cu nici una dintre persoanele cu func ieț ț
de  decizie  în  privin a  prezentului  contract  din  cadrul  Agen iei  de  Dezvoltare  Jude eanăț ț ț
Harghita,

Dau prezenta declara ie cunoscând sanc iunileț ț  aplicate faptei  de fals  i  uz de fals  înș
declara ii.ț

____________, la _____________________

Semnătura,


