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ANEXA 5 

              

Către ______________________________________________________ 
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
            

 
CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE SOLUŢII URBANISTICE  

 ”Reamenajare si refunctionalizarea zona VALEA TIGLINEI ”  în Municipiul Galați 
 
 

Subsemnata/ul/SC   _______________________________________     sau reprezentant al 
____________________________ (după caz), stabilind codul de identitate personalizat 
(compus din 2 litere urmat de 4 cifre) __________________ , telefon: _______________ , 
email __________________ , cu domiciliul (sediul) în localitatea ______________________, 
str. ____________________ , nr. ____ , bl. ______ , sc. ______ ap.__ , judetul _____________  
doresc să particip la CONCURSUL DE SOLUŢII: ”Reamenajare si refunctionalizarea zona 
VALEA TIGLINEI”   în Municipiul Galați. 
  
● Sunt autorul soluției urbanistice propuse pentru concurs;  
● Am citit Regulamentul de Organizare a Concursului, sunt de acord cu acesta şi mă oblig în 
mod expres să îl respect în totalitate şi în mod corespunzător;  
● Sunt de acord cu cesiunea drepturilor de autor spre Municipiul Galați și a drepturilor de 
folosinţă cu privire la nume şi imagine conform Regulamentului de Concurs;  
● Sunt de acord cu dezvăluirea identităţii reale a autorului şi/sau echipei de proiect, după 
ridicarea anonimatului, în expunerea sau publicarea proiectelor;  
● Datele incluse în prezenta Cerere de participare sunt reale, iar numărul de telefon si 
adresa de e-mail mentionate in prezenta cerere de participare sunt verificate de mine in mod 
frecvent; 
● Declar pe propria raspundere că nu mă încadrez în una din situațiile prevăzute la art.164, 
165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 
• Anexez la prezenta Declaratie privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59 din 
Legea 98/2016 

 
 
 
 
 
 
Numele şi Prenumele: _______________________  
Semnătura: _______________________________  
Data: ___________ 
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DECLARAŢIE  

 
privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 

 
 

Subsemnatul(a)/ _________________________________ cu sediul /adresa 
__________________________________________ , în calitate de ofertant / candidat / 
concurent / tert sustinator/ofertant asociat/subcontractant la procedura - concurs de solutii 
urbanistice ______________________________________________ , organizat de Municipiului 
Galaţi,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că  
NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 60 din Legea 98/2016: 

(1) reprezintă 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, 
reglementate cu titlu exemplificativ:  
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.  

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea concursului de solutii urbanistice sunt: Pucheanu Ionut-Florin - primar, 
Enache Cristian-Sorin - viceprimar, Roman Apostol-Picu - viceprimar, Humelnicu Marius – 
administrator public, Capetis Cristian – director, Campeanu Rodica - director, Baldovin 
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Adriana – sef serviciu, Macovei Ecaterina - inspector, Torica Romeo Costinel - consilier, Sindile 
Mihai Angelo - consilier, Ilie Dragoș Mircea – consilier, Tanasov Liliana – consilier, Dragoș Horia 
Buhociu – arhitect șef, Stoica Liliana - consilier, Nedelcu Mihail – consilier juridic, Popa 
Verginica Cristinela – consilier juridic, Consilieri locali: Andrei Lucian-Valeriu, Atanasiu Onut 
Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bogatu Iorgu Viorel, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia, 
Cordoneanu Ion, Cosca Radu, Dima Georgica, Gavanescu Ioan-Paul, Ghetu Ilie, Iacob Claudiu, 
Ichim Laurentiu, Iurescu Oana-Claudia, Ivan Angela Stela, Oancea Moise-Cornel, Patrascu 
Nicoleta-Mariana, Popa Cătălin, Potîrniche Gheorghe, Stoica Florina, Șerban Alexandru-
Gabriel, Vasile Claudiu-Ionuț, Vreme Daniela-Simona. 

 
Subsemnatul declar ca 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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum 
răspunderea exclusivă. 

 
 
Data _______________ 
 

 
___________________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


