
___—“__…

EECLRRAÎiE

privind existenţa sau absenţa situaţiiiorde conflict de interese

Subsemnatul, ___…Ww, ,in calitate de furnizor in cadrui contractuiui de servicii, ce

urmează a fi incheiat cu Consiliul Judeţean Harghita, în vederea prevenirii ivirii situaţiilor de
confiict de interese, in cunoştinţa prevederile r Legii nr. 1512003 privind uneie mă5… pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţiior publice, a funcţiilor publice şi în mediul

de. afaceri prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificăriie şi compietările uiterioare, aie

OUG nr57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr 176/2010 privind integritatea în

exercitarea funcţiiior şi demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea Legii nr
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationaie de integritate,

precum şi pentru modificarea şi compietarea aitor acte normative, precum şi cele ale Codului
fig—nai fidar pe şşspţîa mea răspundere , Că nu mă arii]m Şiî'uaria DTFVQÎUÎH ia art. 59 din

U

Legea nr 98/2016 privind achizitiiie publice.

Reprezintă .,ituaţii potenţiai generatoare de confiict de interese orice situaţii care ar

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

1 Am ! i :: “ nominalizatnrintre prin..cipaieieaer,sa ne desemnate pentru executarea
„L. erI !'“nu unu '....

contractului persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până ia gradui ii inclusiv cu

persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract din cadrul Consiliuiui

Judeţean Harghita;
2. Persoaneie cu funcţie de decizie in privinţa prezentuiui contract a—u/nu au calitatea de

as *ciat unic, funcţia de administrator şi nu sunt saiarizaţi in cadrul Şocietăţii comerciaie pe
care () reprezint, respectiv nu au calitatea de membruin organizaţia sau membruin organele
de conducere, administrare şi control a organizaţiei pe care o reprezint;

3. Ana/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoanele cu funcţie de decizie in privinta
prezentului contract, soţul ori rudele de gradul i ale acestora, ar avea interese patrimoniale—

sau personaie privind societatea comerciaiă/eeganizaţia pe care o reprezint, care ar putea
infiuenţa deciziiie pe care trebuie să ieia in exercitarea atribuţiiior lor;

ii. Mă—ef—iu/Nu mă aiiu, nici subsemnatui sau sotia/ceeea şi nici rudeie de gradul 1, in

reiatii de angajament - de orice natură -— cu nici una dintre persoanele cu funcţie de decizie in

privinta prezentuiui contract.

Dau prezenta declaraţie cunoscând sancţiunile apiicate faptei de fais şi uz de fais in

deciaraţii.

Miercurea Ciuc, la

Semnătura,


