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Anexa 4 
 
 

 
DECLARAŢIE 

 
 

 
 

 Subsemnatul, ............................................................, domiciliat în localitatea 

.................................., str. .................................................. nr. ....., bl. ....., ap. ....., 
sectorul/judeţul ............................., posesor al actului de identitate ...... seria ........ nr. 

.............., codul numeric personal .........................., în calitate de reprezentant al 
solicitantului ..................................................,   CUI ................................., cod 
fiscal......................................................, cu sediul în .........................................., str. 

........................................................, nr. ....., bl. ....., ap. ....., sectorul/judeţul 

............................................, cunoscând  prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire 

la falsul în declaraţii,  declar pe proprie răspundere următoarele: 
 a) solicitantul beneficiază/nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri 
publice pentru acelaşi proiect de la Primăria Municipiului Constanţa în cursul anului fiscal 

curent; 
  b) solicitantul nu a beneficiat / a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanţare 

nerambursabilă de la Primăria Municipiului Constanţa, în sumă de .............. lei (RON); 
 c) solicitantul se află/nu se află în incapacitate de plată; 

 d) solicitantul are/nu are plăţile sau conturile blocate conform unei hotărâri 

judecătoreşti definitive; 
 e) solicitantul a încălcat /nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract 

finanţat din fonduri publice; 
 f) solicitantul este/nu este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia 
economică; 
 g)solicitantul are/nu are obligaţii de plată exigibile şi este/nu este în litigiu cu 
instituţia finanţatoare; 

 h) solicitantul a fost/nu a fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune  
frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz 
de fals, deturnare de fonduri; 

 i)solicitantul se află/nu se află în stare de dizolvare sau lichidare; 
 j)solicitantul a respectat/nu a respectat obligațiile asumate prin contractele de 

finanțare nerambursabile anterioare. 
 k) solicitantul sau persoanele care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul 

persoanei juridice au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru o infracţiune legată 

de conduita lor profesională; 
 l) solicitantul sau persoane care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul 

persoanei juridice au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei 

infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, 

delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de 

legislația în vigoare referitoare la prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 

pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 

republicată.   

 Menționez că: 
- activitatea desfășurată în cadrul proiectului nu este generatoare de profit; 
- solicitantul va asigura contribuția proprie și va face dovada disponibilității acesteia; 
- informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice. 
 

 Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi 

situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 
orice alte interese comune cu o altă persoană. 
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     Subsemnatul .............................................................. ca persoană fizică sau ca 
persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte 
implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a 

evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă 
oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea 

genera un asemenea conflict. 
 

     Data ……………………….. 
                                                                                           
Reprezentant legal al ……………………………………………… 
                                      ........................................ 

(numele, prenumele, funcţia) 


