DECLARATIE
. DE INTERESE
, având

Subsemnatul/Subsemnata,
VITAN Claudiu Aurel
de
Candidat la functia de consilier local la Comuna Seaca de Padure

1760706163204

CNP

, domiciliul

funcţia

Corn, Seaca de Padure, nr. 320, jud. Dolj

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

declaraţii,

declar pe propria

răspundere:

'

1at sau, acţionar (a societăţi comerciale, ~ompaniilsocietăţi naţionale, ' mstîtuţii, de cred_.i t; gr'Up~r"
recum i membru masociam;· fundaţii sau alte or a,nizatii.ne uyernament.'ale~
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1 .... .. Vitan M. Claudiu Aurel PF A
1.2. Asociatia de Vanatoare Artemis Craiova

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

titular
membru

litaie.fl de mcµibru' în organele de conducere, administrare şi control alC societăfilo(1 co6.tţrCiale~· ~·~··
;ţ8:'!L!onome, ~le companiilor/societăţilor naţiona]e, ale ţnstituţiilor de' credit~ ale grupurilor de·jnt~ifes
.JJll~ ale asociatiilor sau ft1nd~tiilor ori ale altor or ·a nizatii ne

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea

vernamentale:
deţinută

·
Valoarea beneficiilor

-----

2.1„„„

·âlitâteă <te' melDbru m ·cadrul asociatiilor ofesionale i/sau sindicale .
3.1„ „ „ Sindicatul Liber din Directia Silvica Craiova

iJ~ea

de memllru în organele de conduc.e re, admfuistrare

.•te în.cadnd :amdelor

olitice, func ia deţinută i denumirea

sau "neretribuite~
,
'''·"·'''
~·

4.1„ „ „ Vicepresedinte organizatia P.S.D. Seaca de Padure

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultan D ă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de„la bugetul de ·
ştat, local şi din fonduri externe ori ..încheiate cu societăţi comercia]e cu capital de stat sau unde statul este
, : 3c i9nar majoritar/minoritar:
Valoarea
Instituţia
Procerlura prin
Tipul
Durata
5.1 Beneficiarul de contract: mnnele,
carea
fost
îocheierii
contractului
totală a
contractului
contractantă:
imele'denumirea şi OOresa
1

- - - - - - --

demrrnirea şi
adresa

conira::tului

contractului

încredinţat

contractul

Trtular .. „ . „. „. „„

--Soţ/so~e ........ „.

/

„„

I
I

I

1

Rude de gradul 1 l ale titularului
.. ········· ·
I

Societăţi comerciale' Persoană fizică

autoriz.atăl Asociapi fumiliale' Oilinete
imividuale, cabinete a<roate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspurx.iere limitată care
clr ~profesia ele avocat/ Organizaţii

neguvernamen1ale'Fundaţii/ Asxiaţii2l

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
l Se 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
societă D ilor comerciale pe ac Diuni la care declarantul împreună cu so Dul/so Dia Di rudele de gradul I de Din mai
pu Din de 5% din capitalul social al societă D ii, indiferent de modul de dobândire a ac Oiunilor.
l)
2

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

şi răspund

completării

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnă tur

. ...........................
..........

···························'··········

2

j

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

~. f T~ ... .µ. ~ .~'9......~.~........ (numele

Subsemnatul/Subsemnata ...
şi

-~

toate prenumele din actul de identitate, precum

cetăţean

şi

eventualele nume anterioare),

român, fiul/fiica lui „„. \/. ~~„„„„t~~„. „.„.„.„„„„„„„(numele

prenumele

tatălui) şi

prenume Ie

mamei") ,

„~~ 9.~.„„./„.„

al/a

„„.„R.\.W. .„„.„„

u t/ nascu
u tua
nascu
9.\D.„„„„(locul

~.~„„„„„„„„.„„.„(numele şi

()G
01--.. : ..4„.J
~:tJ'.
..... :„„
.'9. „„ ( ziua,

Ia

şi

Iuna,

anu I)

in

h

naşterii: localitatea/judeţul), domiciliat/domiciliată în

„ ~„„ „„„.~ „„„ ~.„„„„„„„ „ ::\ „„„ .„„„„„.~r . ~.~~„„„„„.„.„„„„(domiciliul din actul
"d en t"t
u cu „r\.--:„
\
• • numaru I
1 at e) , Ieg1"t"1mat/I eg1"t"
1mat a
„. ~
„ „ „ „ „ „1t...~„. „".f„ ~
„ „. (feIuI, sena
de 1
„

I

ş1

v

actului de identitate), cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, după luarea
la

cunoştinţă

a

conţinutului Ordonanţei

la propriul dosar

şi

deconspirarea

de

urgenţă

Securităţii,

a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul

declar prin prezenta, pe propria

răspundere, că

~/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) -

c) din

ordonanţa

de

urgenţă.

,/

P.S..G„·. ~ ~
(Data)

(Semnătura)

