
Dif—;CLARAÎŞE

privind existenta sau absenţa situaţiiior de confiict de intereae
(

Subsemnatul, „W……WW“, în calitate de furnizor în cadrui contractului
de cervicii, ce

urmează a fi incheiat 'cu Consiiiui Judetean Harghita, în vecierea prevenirii ivirii situaţiiior de

coniiict de interese, in cunoştinţa prevederiior Legii nr; 1632003 orivind une—ie măsuri cent u

asigurarea transparentei în exercitarea ciemnităţiier pubiice, a funcţiilor pubiice şi in mediul

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu motiificăriie şi compietăriie uiterioare, aie

ÎDUG- nr,57/2019 privind Codui administrativ, aie Legii nr. 176/2010 privind integritatea in

exercitarea funcţiiior şi demnităţiior pubiice, pentru modificarea şi compietarea Legii nr.

Mii/2007 "privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionaie de integritate,

precum şi pentru modificarea şi compietarea aitor acte normative, precum şi ceia aie Coduiui
r—ffîn' …: nrnnrin mea răcmmdnre , că nu mă afiu În situatia OFSVăZLJtă ia art. 59 dinDnnqi Jr/Mlivkv, ——v—vxvu4 'FENG}, dâuw FC yiupflu nu.

Legea nr 98/2016 privind achizitiiie pubiice.

Reprezintă situaţii potential generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar

putea duce ia aparitia unui confiict de interese in sensul art. 59, cum ar fi următoarele:

ci,„aie'ie persoane desemnate pentru executarea
ft. Ain ,'.iu am nominaiizat printre prin

contractului oersoane care sunt sot, sotie, rudă sau afin până ia gradul 'ii inciusiv, cu

persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract din cadrui Conşiiiuiui

.iucieţean Harghita;
2. Persoaneie cu funcţie de ciecizie in privinta urezentuiui contract aci/nu au caiitatea ua .

asociat unic, funcţia de administrator şi nu sunt saiarizaţi in cadrul societăţii comerciaie ce
care (} reprezint, respectiv nu au caiitatea de membru in organizaţia sau membru in organeie

de conducere, administrare şi controi a organizaţiei pe care o reprezint;
3… Arie/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoaneie cu funcţie de decizie în privinţa

prezentuiui contract, soţui ori rudeie de gradui i aie acestora, ar avea interese catrimoniaie

sau personaie privind societatea comercială/organieaţia pe care o reprezint, care ar putea

iniiuenta deciziiie pe care trebuie faă ie ia in exercitarea atribuţiiior iar;

.
fi. Macău/Nu mă aflu, nici subsemnatui Sau sotia/setei— şi nici rudeie de gradui 1, in

reiatii cia angaiament » tie erice natură » cu. nici una dintre persoaneie cu funcţie de decizie in

privinţa prezentuiui contract,
'

i…}au prezenta deciaratie cunoscând Sanctiunile apiicate faptei de fals şi uz de fals in

deciaraţii.
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