
 FORMULARE

pentru achiziţia directă 

“FURNIZARE  PACHET : CALCULATOARE, MULTIFUNCTIONALE , DISTRUGATOR

DOCUMENTE “

Lista formularelor:

Formularul - 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
Formularul  - 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;;
Formularul  - 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016;
Formularul  - 4 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de 

interese din Legea nr. 98/2016;
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Operator economic         FORMULARUL 1

    ..........................

      (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul,  ..............  reprezentant  împuternicit  al  .........................  (denumirea  operatorului

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar  pe propria  răspundere,  sub sancţiunea  excluderii  din procedura de achiziţie  publică  şi  sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul  penal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile  corespunzătoare  ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   b) infracţiuni  de corupţie,  prevăzute de art.  289-294 din Legea nr.  286/2009,  cu modificările  şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi  combaterea  terorismului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile
corespunzătoare  ale  legislaţiei  penale  a  statului  în  care  respectivul  operator  economic  a  fost
condamnat;
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării  banilor,  precum şi  pentru  instituirea  unor  măsuri  de  prevenire  şi  combatere  a  finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   g) fraudă,  în  sensul  articolului  1  din  Convenţia  privind  protejarea  intereselor  financiare  ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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     OPERATOR ECONOMIC

  ____________________ FORMULARUL 2

           (denumirea/numele

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 
                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a
contractelor  de  concesiune  de  servicii,  respectiv  că  nu  am  încălcat  obligaţiile  privind  plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

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 dispunem.
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

           Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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Operator economic                   FORMULARUL 3

    ….......................

      (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul  ......................................................................................,  reprezentant  împuternicit
al ...................................,  (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  în calitate de
candidat/candidat  asociat/ofertant/ofertant  asociat/subcontractant/tert  sustinator  al
candidatului/ofertantului la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achizitie  publica  de
………………………… de către  …………………………………………………, declar  pe proprie
răspundere că în ultimii 3 ani: 
a) nu mi-am încalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ma aflu în procedura insolventei sau în lichidare,  în supraveghere judiciara sau în încetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa îmi puna în discutie integritatea;
d) nu am încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul
sau în legatura cu procedura în cauza;
e) nu ma aflu în vreo situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza;
f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;
g) nu mi-am încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încalcari care au dus la încetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h)  nu  m-am  facut  vinovat  de  declaratii  false  în  continutul  informatiilor  transmise  la  solicitarea
autoritatii  contractante  în  scopul  verificarii  absentei  motivelor  de  excludere  sau  al  îndeplinirii
criteriilor  de  calificare  si  selectie,  am prezentat  informatiile  solicitate,  sunt  în  masura  sa  prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat sa influentez în mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale,  nu am furnizat din neglijenta informatii  eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-l reprezint. 
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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

4



Operator economic                   FORMULARUL 4

    ….......................

      (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul  ......................................................................................,  reprezentant  împuternicit
al ...................................,  (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  în calitate de
candidat/candidat  asociat/ofertant/ofertant  asociat/subcontractant/tert  sustinator  al
candidatului/ofertantului la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achizitie  publica  de
………………………… de către  …………………………………………………, declar  pe proprie
răspundere  sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in  situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele: 
   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care  deţin  părţi  sociale,  părţi  de  interes,  acţiuni  din  capitalul  subscris  al  unuia  dintre
ofertanţi/candidaţi,  terţi  susţinători sau subcontractanţi  propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
   b) participarea  în  procesul  de  verificare/evaluare  a  solicitărilor  de  participare/ofertelor  a  unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din  consiliul  de  administraţie/organul  de  conducere  sau  de  supervizare  a  unuia  dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
   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/informaţii concrete că
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află
într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare; 
   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător  are  drept  membri  în  cadrul  consiliului  de  administraţie/organului  de  conducere  sau  de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire; 
   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Persoanele  din  cadrul  Autorităţii  contractante  cu  funcţie  de  decizie  referitoare  la  organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr.

98/2016.

1. MLENDEA - CALUS  PETRU , functia – Primar 

2. DAESCU OVIDIU-CONSTANTIN , functia – Viceprimar
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3. FARCUT NICOLETA GABRIELA  , functia–Director Executiv 

4. SCROFAN ALINA , , functia––Secretar

5. PETRUS CLAUDIA-SIMONA, , functia– Consilier juridic Serviciul  Juridic .

6. NEGRAU OLIWIER, , functia – Consilier superior Biroul  Amenajarea Teritoriului și investittii

7. GAVRA OVIDIU , , functia – Consilier Superior  Biroul   Amenajarea Teritoriului și investittii 

8. COTRAU FELICIA MARIANA, , functia – consilier superior  compartiment achizitii publice 

9. CHIRA AURELIA CAMELIA, , functia – consilier superior  compartiment achizitii 

publice 

10. BUDAU VASILE , , functia – Sef Birou Tehnic Amenajarea Teritoriului și investittii 

11. SERB BEATRICE , , functia – consilier principal Biroul implementare proiecte 

12. BARA FLORENTINA IOANA, , functia – Consilier Local 

13.  GAVRA VIOREL, , functia – Consilier Local 

      14.BUIE IOSIF, functia – Consilier Local

      15. BUNTA IULIAN- OVIDIU, , functia– Consilier Local

      16.FOFIU NICOLAE,  functia – Consilier Local 

      17.JURCAN MIRCEA ,   , functia – Consilier Local 

      18. LIGA FLORICA ,  , functia – Consilier Local

      19.MAIOR CALIN PAUL, , functia– Consilier Local

      20.BALINT GABRIELA – VIORICA , , functia – Consilier Local

      21.MONENCIU RODICA,  functia– Consilier Local

      22.ISPAS DAN – MUGUREL,  functia –  Consilier Local

      23. ROMAN DAN GHEORGHE,  functia – Consilier Local

      24.POPA DORINA ,  functia – Consilier Local            

      25. SFERLE IOAN,  functia – Consilier Local 

      26.TEAHA MIHAIELA MONICA ,   functia – Consilier   Local

      27 SZIGETI  COSMIN  - ALEXANDRU , functia – Consilier Local 

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

6



   

                                                           SCRISOARE DE ÎNAINTARE

              Către ...........................................................................................................................

                                  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare  a  anuntului  publicitar  nr.  ……………..  apărut  în  SEAP privind  aplicarea  procedurii

pentru  atribuirea  contractului  avand  ca  obiect: „………………………………………………”

noi  ............................................. (denumirea/numele  ofertantului  /  liderului  de  asociaţie) vă

transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sau documentul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc.

2. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:

- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: 

……………….

- telefon: …………..

- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ……………….

- e-mail: ……………

- site Internet (dacă e cazul): …………..

    Data completării ...............

Ofertant,

................ …………………(numele operatorului economic)
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