Operator economic
…………
(Denumirea/ numele)

Formularul 7

Declarație privind neîncadrarea în situațiile
prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016
Titlul contractului:
…………
Subsemnatul …………, reprezentant legal al ………… (denumirea/ numele și
sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ne aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv Ofertantul
individual/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul susținător (se alege
cazul corespunzător și se înscrie numele) ………… nu se află în situațiile de natură să
determine apariția conflictului de interese.
Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul
art. 60 din Legea nr. 98/ 2016, sunt următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/ a
ofertelor persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători sau subcontractanți
propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/ organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori
subcontractanți propuși;
b) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/
ofertelor a unei persoane care este soț/ soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea
inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/ organul de
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/ candidați, terți susținători ori
subcontractanți propuși;
c) participarea în procesul de verificare/ evaluare a solicitărilor de participare/
ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii
rezonabile/ informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi
afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/
subcontractantul propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de
administrație/ organului de conducere sau de supervizare și/ sau are acționari ori
asociați semnificativi persoane care sunt soț/ soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie
în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în
procedura de atribuire; Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana
care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10%

din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor
de vot în Adunarea Generală.
e) situația în care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/ soție, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane
cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire.
Precizăm că persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității
contractante inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Consiliului Județean
Vâlcea sunt: Președinte Constantin Rădulescu, Vicepreședinte Valer Tudor,
Vicepreședinte Adrian Bușu, Administrator public Adrian Mihăilă, Secretar al Județului
Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen-Manuela
Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lăstun, Director Executiv IoanSebastian Tămaș, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu Consilierii județeni care aprobă
bugetul județului: Mihaela Andreianu, Ion Belciu, Gheorghe Bobocea, Dumitru-Gery
Bușe, Vetuța Ciocan, Ioan Comșa, Mariana Mădălina Cotar, Adrian-Cosmin Dima,
Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Marius Cristian Iliescu, Dănuț Iordache, Adam Jinaru,
Gheorghe Mihăilescu, Ioan Neamu, Alexandru Oproaica, Alexandru Ștefan Părduț,
Gheorghe Păsat, Dumitru Persu, Constantin Pîrvu, Laurențiu Popa, Victor-George
Popescu, Roxana-Laura Roșu-Călina, Aurel Simion, Nicu Spiridon, Victor-George
Stănculescu, Gabriel Tomescu, Cecilia Văduva, Samoil Vîlcu, Dănuț Zgripcea.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi
desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în
declarații” din Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că
„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în
vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,
potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei
consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Data completării: …………
Operator economic,
…………
(numele reprezentantului legal, în clar)
…………
(semnătură autorizată, ștampila)

