Operator economic/Grup de operatori economici
_______________________________________
Nr. _____________/ ______________________

Formular nr. 5

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul __________________________________, posesor al CI Seria ______, Nr.
__________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic
SC
_________________________________/
grupului
de
operatori
economici
____________________________, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326
din Codul Penal pentru fals în declaraţii – potrivit prevederilor art. 21, alin (5), lit. h) din Regulamentul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.
715/2017 – faptul că:
- Atestatul de exploatare :
□ este completat la zi;
□ nu este completat la zi. În aceasta situatie, volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată și
neoperată în anexa atestatului de exploatare este înscris în tabelul anexă la prezenta declarație pe
proprie răspundere.
– Cazierul tehnic de exploatare:
□ este completat la zi;
□ nu este completat la zi.
Subsemnatul declar că informațiile sunt corecte și complete și sunt de acord ca organizatorul
licitației/negocierii să solicite oricărei autorități a statului, în scopul verificării și confirmării prezentei
declarații, orice documente doveditoare în acest sens.

Data:
_________________

Semnătura și ștampilă:
________________________

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau
înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

Operator economic/ Grup de operatori economici
_______________________________________
Nr. __________ /_________________________

Anexă la Formularul nr. 5

SITUAȚIA ACTUALIZATĂ
a volumului de masă lemnoasă pe picior adjudecată și neoperată în anexa atestatului

Nr.
crt.

Volumul
de masă lemnoasă pe
picior
adjudecat/cumpărată
direct/ achiziționată pentru
prestări servicii și
neoperată în anexa
atestatului

Vânzătorul

Observații

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data:
_________________

Semnătura și ștampilă:
________________________

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau
înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

