Prin prezenta vă informăm că, în cursul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
persoanele împuternicite din cadrul membrilor ADI ECOLECT MUREŞ, să voteze în AGA ADI
ECOLECT MURES, documentaţia mai susmenţionată, urmare a aprobării HCL nr.___/_____,
vor completa o declaraţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
În vederea evitării conflictului de interese prevăzut în art.58 din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice “Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de
conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal
pentru toţi operatorii economici”, şi ale art.21 alin. (2), (3) lit. a şi alin. (5) din Hotărârea
nr.395/2016:
“(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP, în zilele
lucrătoare, documentaţia de atribuire împreună cu documentele-suport.
(3) Documentele-suport conţin:
a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante,
respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei,
precum şi datele de identificare ale acestora;
(5) În îndeplinirea funcţiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de
autoritatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, precum şi la orice informaţii referitoare la identificarea persoanelor care deţin
funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot
influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură
din partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea îndeplinirii de către autoritatea
contractantă a obligaţiei prevăzute la art. 58 din Lege.
Anexăm formularul de declaraţie pe care vă rugăm să completaţi şi să ne trimiteţi în original
împreună cu HCL privind aprobarea documentaţiei de atribuire:

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul___________________ reprezentant UAT____________, în funcţia de
___________________, împuternicit prin HCL nr._______________ să aprobe în AGA
ADI ECOLECT MURES documentaţia de atribuire privind delegarea activităţilor de
colectare şi transport deşeuri în cele 7 zone SMIDS MUREŞ, consimt în mod expres şi
neechivoc că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în cursul procedurii de
atribuire de către autoritatea contractantă, în conformitate cu legislaţia europeană, respectiv
Regulamentul (UE) 679/2016 privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Prezenta
declaraţie acoperă prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, data
şi locul naşterii, domiciliul, CNP, funcţia.
Nr.
crt.
1

Numele şi
prenumele

Data şi locul
naşterii

Domiciliul

CNP

Funcţia

Am luat la cunoștință despre următoarele următoarele precizări:

Data

Numele Prenumele
_____________________________

