ANEXA nr. 4 la REGULAMENT

MUNICIPIUL ROMAN
DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO

DECLARARAŢIE
DE INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Subsemnatul ............................................................................., în calitate de
.................... al comisiei de organizare a licitaţiilor / soluţionare a contestaţiilor pentru
închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Direcției
Municipal Locato, la licitaţia organizată de Direcția municipal Locato - Municipiul Roman, în
data de ________________, pentru ______________ declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b) nu am calitate de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
c) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului
de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
d) prin exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante nu mă
aflu în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta
reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor/candidaturilor,precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii
economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de
evaluare/juriului.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi
evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din
comisie.
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