DECLARATIE
DE INTERESE
,
, având

Subsemnatul/Subsemnata,
CONSTANTIN Victor
de
Candidat la functia de consilier local la Comuna Seaca de Padure
1520610161729

CNP

, domiciliul

Corn, Seaca de Padure, jud. Dolj

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
<"ociat

funcţia

declaraţii,

declar pe propria

răspundere:

sau acţionar ta sucietăţi cnmerciale, companii/societăţi naţionale, instituţij ţje ere ţt
i)'.ojl.liCf,

r~cumşi m'embru în ,asociatii fuµdaţii sau alte or anizaţii ne uV>ercname.n,tale: ·

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1. „ „ .

Calitatea deţinută

- denumirea şi adresa -

Valoarea beneficiilor

2.1.„ ...

"al\tateă"de m~91l5ru~în cadrul asociatiilor rofesionale şi/sau sindicale

3.1. .....

'S:''Coritracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultan O ă juridică, consultanţă şi civile, obţilm e
,în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
st~t; local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
.„ actionar ma ·oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Procedura prin
Tipul
Durata
Valoarea
carea
fost
con1ractului
încheierii
contractantă:
con1ractului
totală a
prenumele/denumirea şi crlresa
1

d:numireaşi.

îroWinţat

OOresa

contudul

contudului

contudului

Trtular ...............
.._

J

[7

&Jţ'9Jţie ........... ·-·

Rui! re grajul JI) ale titularului

/

·· ··········
Societăţi cmien:iale/Pet'lmllăfizică

autOOzB[V NOOaţii furniliale/ Cabinete

irrlividuale,cabirete~ ~

civilep:ofesionale sru~ civile

(

/

V

/

p:oresi<mleru~ lirni1l:ltăcare
~ p:o:tesiareavocat/ Orgţmizaţii

~Fun:Jatii' A:roaţii2l

rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
1
> Prin

2

> Se

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

0.31.olt..~t.6.........

.... ~A7-i~
~[/[~\ •..••.....•••.........

2

