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„. identificat cu act de identitate (CI), seria
în calitate de reprezentant legal al ofertantul

. domiciliat în

„eliberat de SPCLEP
. „pentru achiziti: Executie luerari în vederea realizarii obieetivulu

AMENAJARE TROTUARE DE BETON IN COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD — Etapa a doua ” organizată
de Comuna Șepreuş, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59și 60 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice şi componența listei cu persoanele ce dețin funcţii de decizie în autoritatea

contractantă cu privire Ia organizarea, derularea şi finalizarea achiziției, declar că societatea noastră nu se află în

situaţia deafi exclusă din achiziţia prezentă.

Subsemnatul
nr.

Persoanele cu fncţie de decizie din cadrul autorității contractante în ceeacepriveşte organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:

-  PINTEANIOAN=—Primar
-  MORGOCIU IOAN Viceprimar.Preşedinte comisie de evaluare

ZAMFIR DORINA - Jurist Membru comisie de evaluare
- STANA ONITA -Inspector|Membru comisie de evaluare
-  VELICIU IOAN. - Inspector Membru comisie de evaluare
- ROSCA MIHAI - Ref. urbanism Membru comisie de evaluare

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 achiziție publicăsau,
în cazul în care vomfi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere

şi prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecteîn fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul veriticării șiconfirmării 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 legislației penale privind falsulîn declaraţii.

Totodată, declarcă am luatla cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal referitor
Ia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, Răcută unui organ sau instituţii de statori unei alte unităţi în vederea

producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația
facută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepsește cu închisoarea de Ia 3 luni la 2 ani sau cu amendă”
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