SC OPTIMEDIA SRL
J5/4381/1994
CUI RO6576828
Municipiul Oradea, Calea Sintandrei, nr. 38, Judet Bihor
Telefon: 0729 308 065
E-mail: director-economic@optimedia.eu

ANEXA II
ANTET OFERTANT:
Denumire Societate: ……………………………………………….
Adresa sediu social: ………………………………………………..
Date identificare: (CUI, Nr ordine Registrul Comerțului) ……….
Date contact:………………………………………………………..
DECLARATIE
privind neincadrarea in siuațiile prevăzute la art 13, 14 și 15
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a
fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările
ulterioare

Subsemnatul(a), ....................., în calitate de ................ al ........................... (denumire
ofertant), referitor la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri in cadrul
proiectului “CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE TAMPLARIE DIN PVC PRIN
CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLA, A UNEI HALE DE DEBITARE SI
INFOLIERE PVC SI DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE”, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în
ipotezele descrise la art. 13, 14 și 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat pe OPTIMEDIA SRL dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că OPTIMEDIA SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(nume, prenume, functie si semnatura autorizată )

