Anexa nr. 4
SC ……………………………………...
Nr…………din data……………………

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul…….………………………………..în calitate de reprezentant legal al societăţii
comerciale…………..…….………………………….cu sediul în localitatea…………………………….
strada……………………….….., Nr. ……., Bl. ……, Sc. …, Ap. ……, Judeţul……...………………….,
telefon:………………………. , Fax:……………….……; e-mail:…….………………………..……,
înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr………………….……………..…..având cod fiscal
…………..……………..……, intenționez să cumpăr la licitația organizată de Regia Autonoma Ocolul
Silvic Valea Sieului în data de………………………..,material lemnos fasonat în condiţiile art. 7 din
Regulamentul aprobat prin H.G. 715/2017. În acest scop, declar pe propria răspundere ca această
societate comercială deţine utilaje şi instalaţii care au o capacitate proprie de procesare a materialului
lemnos. De asemenea, declar că voi asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 60, alin. (5), lit.c)
din Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia: “un operator
economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale
lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum
auto, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul
lemnos achiziţionat”. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în
acest formular sunt corecte şi complete.
Data ……………………..

Reprezentant legal,
Nume şi prenume: ……………………….
Semnătură şi ştampila:……...……….……

Anexa nr. 5
SC ……………………………………...SRL
Nr…………din data……………………

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE
cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment de
la inceputul anului 2017 pentru respectarea conditiilor prevazute de art.60 alin. (5) lit(f) din Legea
nr. 46/2008, republicata , cu modificarile ulterioare

Subsemnatul…….………………………………..în calitate de reprezentant legal al operatorului
economic SC…………………………………………SRL , in vederea inscrierii la licitatia/ negocierea
din data de …………………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din
Codul Penal pentru fals in declaratii, ca operatorul economic/ grupul de operatori economici pe care il
reprezint a achizitionat/ procesat de la inceputul anului 2018 urmatoarele volume cumulate din speciile:
Nr.
crt.

Specia

Sortimentul
industrial

Volumul achizitionat
cumulat in anul 2018
(mc)

Volum procesat cumulat in
anul 2018
(mc)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dam prezenta declaratie in baza art. 21, alin (3), lit (f) coroborat cu art. 8 din Regulamentul
aprobat prin H.G. nr. 715/2017.

Data……………………..

Reprezentant legal;
Nume si prenume…………………………..
Semnatura si stampila …………………….

