
Formular nr.2 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul, _____________________________________________________________ 
în calitate de ________________________________________________________________ 
al Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul _________________________   
__________________________________________________________ pentru procedura de 
atribuire___________________________________________________________ 
organizate de DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA 
NEAMŢ declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,  
că nu mă aflu în următoarele situaţii prevazute in art.  69^1 din OUG nr. 34/2006  : 

• nu am  drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritãţii contractante; 

• nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau afin pânã la gradul al 
patrulea inclusiv, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritãţii contractante; 

• nu am relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 69 lit. a), cu persoane 
ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritãţii contractante. 

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

    De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

    ART. 69^1 

    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are 
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. 
a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din 
procedura de atribuire. 

 

 



În sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie:  

Director executiv: ANA BEREA 
Şef Serviciu Buget Contabilitate şi IT: ROVANA IFTMIA 
Comisia de evaluare:  

• preşedinte: MIHAELA FRĂSILĂ 
• membri:  

o SAVA VASILICA MĂDĂLINA 
o MARIN MIHAELA 
o MIHUŢ MARIA PETRONELA 

 
 
 
Data  
(numele şi prenume)____________________,  

 

(semnatura şi ştampliă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 


