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DECLARAEE

privind existenţa sau absenţa situaţiiior de coniiict pie iniereee

Subsemnaiui, _,
'

, ………„……f în caiitate de furnizor in cadru! contractuiui de servicii, ce

urmează a ii incheiat cu &:inaiiiui judeţean Harghita, in vederea prevenirii ivirii situaţiiior de

coni'iicr de interese,-in cunoştinţa prevederiior Legii nr. 161/2003 privinri uneie măsuri pentru

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţiior pubiice, a funcţiilor pubiice şi in mediu!

de afaceri,. prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificăriie şi cornpieîăriie interioare, aie

Î'JUG- nr.57/2019 privind Codui administrativ, aie Legii nr. 176/2010 privind integritatea în

exercitarea iiuncţiiior şi fiernniîăţiior pubiice, eeniru modificarea şi compierarea Legii nr,

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionaie de, integriiate,

precum şi pentru modificarea şi compietarea aitor acte normative! precum şi cele aie Coduiui

(nr—lav“ nn nwnnţim mm;; răspundere ! că nu mă af… În gîtiiaîia prétvăzută ia arc. 59 dinDnnni A _Cilmi, UCLiG. pt: FILJÎJ iu nu,ea : un .. . …

cea nr 98/2016 privin achizitiiie pubiice.
&

r
Le

Reprezintă situaţii poienţiai generatoare de'confiiciî de interese orice situaţii care ar

putea duce ia apariţia unui conflict de interese în sensui art. 59, cum ar fi următoareie:

îi…. e…, …… am nominaiizai; printre principaieie perşoane desemnate pentru executarea

contractuiui persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până ia gradul ii inciusiv, cu

persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezentuiui coniraci: riin cadru! Consiiiuiui

"Judeţean Harghita;
'

2. Persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezentuiui contract ene/nu au calitatea de

asociat unic, uncţia de adminisîrator şi nu suni; saiarizaţi in cadrui societăţii comerciaie pe

care () reprezint, respectiv nu au caiiîatea de membru in organizaţia sau membru in organeie

rie conducere, adminisiţrare şi coniroi a organizaţiei pe care o repreainî;
3. Ana/Nu am cunoştinţă despre faptui, că persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa

prezentuiui contract, soţ-ui ori rudeie de gradui i aie acestora, ar avea interese patrimoniaie

sau personaie privind societatea comerciaiă/ergaaizaţia pe care o reprezint, care ar putea

iniiuenţa cieciaiiie e care trebuie să ia ia in exercitarea atribuţiiior ior;
.

,
di, Mă…ai—ie/Nu mă afin, nici subsemnatui sau soţia/ee-ţei şi nici rudeie de grafiei îi, în

reiaţii de angajament — de orice natură — cu nici unadintre persoaneie cu funcţie de decizie in

“privinţa prezentuiui contract,

Dau prezenta 'deciaraţie cunoscând sancţiuniie apiicate faptei de fais şi uz de fals in

(federaţii.

Miercurea Ciuc, ia

Semnăîura,


