
Anexa 3 

 

 

DECLARATIE   PE   PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul..............................................., reprezentant al 

........................................................................, (denumirea/numele si sediul/adresa aplicantului), în 

calitate de ofertant  la procedura de selectie Parteneri organizata de Primaria comunei Mileanca, 

județul Botosani, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte și declarații, că: 

� Operatorul economic pe care îl reprezint are capacitatea de a presta activitatile atribuite in 

cadrul parteneriatului care face obiectul procedurii de selectie; 

� Nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură 

individuală și o altă candidatură comună; 

� În ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești 

pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și 

/ sau spălare de bani; 

� Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament 

cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 

lege;  

� În ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale fără să existe situaţii în care 

acestea au fost îndeplinite în mod defectuos, din motive care îmi sunt imputabile, fapt care a 

produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestora;  

� Nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională.  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
Solicitantul / Beneficiarul - Primăria Comunei MILEANCA - are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Operator economic, 

……………………….. 

Data completării 

 


