
ANEXA 4  
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

 
Subsemnatul Nicolae Robu în calitate de PRIMAR al Municipiului Timisoara cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de legea penală, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul „Retehnologizarea 
sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa 
a II-a”,  în cadrul  Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 5 
ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi tip de activităţi. În  situaţia în care o astfel 
de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 
MUNICIPIUL TIMISOARA va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu şi Organismul Intermediar din regiunea VEST. 

2. MUNICIPIUL TIMISOARA nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 
 este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare/ legii nr.85/2014 procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă; 

 este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice 
şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

 nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, 
decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se 
poate face recurs); 

 nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în 
organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţii Europene; 

3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data 
depunerii cererii de finanţare: 

o sunt libere de orice sarcini 
o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 

juridică 
o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun 

4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 
comunitare în următoarele domenii: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; 
dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; ajutorul de stat precum şi orice alte 
prevederi legale aplicabile instrumentelor structurale; 

5. proiectul respectă şi va continua să respecte prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea 
cheltuielilor. 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele MUNICIPIULUI TIMISOARA. 
 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 
corecte. 
 
Ştampila: 
 
 
Semnătura: 
 
 
Data: 


