
 

 

Operator economic                                  

…………………….(denumirea/numele) 

Cod Fiscal:........................................ 

Numar de inmatriculare...................... 

Adresa:........................................... 

Telefon/fax...................................... 

e-mail............................................. 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea in prevederile art.60 alin (1) lit.d) si lit e) din Legea 98/2016 

(evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul ...................................., reprezentant legal/ împuternicit 

al............................................………… (denumirea şi datele de identificare ale operatorului 

economic) declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la 

art.60 alin (1) lit.d) si lit e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator 

eliberat de Ministerul Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul 

persoanelor juridice străine) SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de 

administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu avem acţionari 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află 

în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei Cap.III.2.1.a), ca 

fiind persoane cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv: 
 

SALAGEAN NICOLAE                                    -  primar  
SURDU  PAVEL RAZVAN                              -  viceprimar 
CIBI MARIA IRINA                                          -secretar general 
RUSCANU DUMITRITA                                  -  sef serv. fin. contabil 
VERDES ANCA RALUCA                               - arhitect  
BANCIU MIHAIL                                              -consilier principal 
FILIP FLORINA                                                -consilier asistent 
MIHAELA DRAGUSANU                                 -  consilier superior 
BUTINCU LIVIU                                               - consilier superior      
ENACHE MARINA                                           - consilier superior      
ENASCUTA STEFANIA GABRIELA                - consilier superior      
PINTILIE VASILICA                                         - consilier superior 
CROITORU ALINA ELENA                             - sef birou taxe si impozite     
NEMTEANU ALBERTINA ELENA                   - inspector superior    
ANDRIESCU MIHAI                                         - consilier Compartiment Pajisti si Pasuni 
 

Consilieri locali: Matasa Iulian Traian, Istrate Mihaita, Marascu Claudiu Constantin, Rogin 

Andrei, Postolache Adrian, Comonita Brindusa Mihaela, Apopei Mihai, Luca Cristinel, 

Budaca Florica, Apetroaei Mihaela, Bulai Daniel, Filiuta Bogdan Nicolae, Sapunaru 

Adrian, Pintilie Petru Tomica 



Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în 

declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, 

făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”   

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            .................................... 

Numele şi prenumele semnatarului                                               ...................................... 

Capacitatea de semnătură         .................................... 

Data                                                                                        ....................................... 

Stampila            

…………………………………………….. 

  

 


