ANEXA nr. 3

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Prin prezenta, subsemnatul
nr.
reprezentant legal al

-

-

-

-

-

-

, identificat prin C.I. serie
CNP
, declar ca
nu se gaseste in nici una din situatiile de mai jos:

este in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara i insolventa unitatilor administrative
teritoriale, respective conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile
Si completarile ulterioare, dupa caz;
este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduce de un administrator judiciar sau
activitatile sale comerciale sunt suspendate on fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, on face obiectul unei
proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute anterior;
nu indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, Si bugetului local in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii,
decizie formulate de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauds, coruptie, implicarea in
organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale
Comunitatii Europene;
este vinovat de grave grewli profesionale pe care Autoritatea de Management le poate dovedi
prin orice mijloace;
se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciara, are incheiate oncordate,
suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se
afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceea§i nature prevazute de legislatia sau de
reglementarile nationale.
reprezentantii sai legali/structurile de conducere Si persoanele care asigura conducerea
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict
legat de conduita profesionala;
reprezentantii sai legali/structurile de conducere persoanele care asigura conducerea
solicitantului au comis in conduita profesionala grewli grave, demonstrate in instanta, pe care
autoritatea contractanta le poate justifica;
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se incadreaza, din punct de vedere al obligatiiior de plata restante la bugetele publice, intruna
din situatia in care obligatiile de plata nete depawsc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in
ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala;
reprezentantii sai legal 'structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea
solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauds,
coruptie, participare la o organizatie criminals sau la orice alte activitati ilegale in
detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;
solicitantul §i partenerul/parteneriisi/sau reprezentantii for legali/structurile de conducere a
acestora §i persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla
in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, ass cum este definit in legislatia
nationala si comunitara in vigoare;
se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii;
solicitantul sau partenerii se afla pe lista beneficiarilor exclu0 de la finantare in urma
rezilierii contractelor de finantare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului
sau a refuzat sa semneze contractul de finantare.

Nume, prenume
Semnatura
Data
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