
FORMULARUL nr.2 
 
 
Operator Economic 
 
............................................................................. 

 
 
 
 

DECLARATIE 
 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu                                
modificarile si completarile ulterioare 

 
 
Subsemnatul, ...........................................................................rezentant imputernicit al  
 
.............................................................................................. (denumirea operatorului economic), in calitate 
de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la modalitatea de achizitie 

prin „Cumparare directa”  pentru atribuirea contractului avand ca obiect „Amenajare trotuare prin 

achizitie si montat pavele in localitatea Bucecea” , cod CPV: 45233253-7- “Lucrari de imbracare a 

trotuarelor”,  la data de  ________________(zi/luna/an), organizata de PRIMARIA ORASULUI 

BUCECEA (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din 

situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv: 

 ___________________________________________(denumirea operatorului economic) -nu am intrat in faliment ca 
urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 

-in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
- nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a 

adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 
- nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt  complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului           .....................................................  
 
Numele  şi prenumele semnatarului       .....................................................  
 
Capacitate de semnătura .................................................... 
 
Detalii despre ofertant  .................................................. 
 
Numele ofertantului   ..................................................... 



 
Ţara de reşedinţă   ..................................................... 
 
Adresa    ..................................................... 
 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)  .....................................................  
 
Telefon / Fax   ..................................................... 
 
Data         ..................................................... 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 

« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 
declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 
reprezentantul sau legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


