DECLARAŢIE

Subsemnarul/Subsemnata,
de

DE INTERESE
, aYând

BARBU COSTICA

fun cţi a

comunei SEACA DE PĂDURE

VJCEPRJMAR

C~P

SAT.SEACA DR PADURE(COM.SEACADE PĂDU RE),

, domiciliul

JlrD.DOLJ, NR.200.
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsu] în

declara ţii,

declar pe propria

ră spund e re:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credi4 gropuri dt
interes economic, precum şi membru în asociapi7 fundatu sau alte oreanizatii nei?Uvernamentale:
Unitatea

- denumirea
I. I. „.„

şi

Calitatea

adresa-

de

'

/

/
<--

----

deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociak
şi/sau

a aqiunilor

I

/

/

~

12. Calitatea de membru în organele de conducere,
.
. administrare
. şi ..control ale .societătifor comerciale,
.
. a le
regiilor autonome, aJe companiilor/societăţilor naţionale, ale mstitupilor de credit, ale grupurilor de mter~
I economi~ ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2ani.zaţii net?Uvernamentale:
I

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.„„.

Calitatea

-

/
t:_

3. Calitatea de membru în cadrul
3.1.„.„

/

deţinută

/

I

Valoarea beneficiilor

I

/

-

asociaţiilor

-

/

profesionale si/sau sindicale
)

/

/

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridid, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat .
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţion a r
maioritar/minoritar!
5.1 Bereficiarul ~cormtt wrele..
I Instituţia I Pnxedura r.:rin I lipul I Data I Durata I Vahum

1

I prcmrnclo'cknumircn şi 00roxi

oontm::tnntii:

cmenfoot

denumirea~

Îl~

airesa

cootra::tuJ.

contmctului

închcicrii
oontra:tului

controc1ului

totală a

contndulLD

Tl1lllar ...............

„

Sat"9:ţle. ...............
fure de gra:lul 11>ale titularului

............
Socie1ăţi canroate' Pernuii fi2ică

autocizată' Asxiaţii familiald Cabia::te

in:liviiwle.. cabirete~ 9JCÎetfţi
civilepofesioroleffill ~civile
µofesiomlecu~ limitalăcare

~ rrofusiade3YOCaJ/~

reguveraneotaleFuOOaţiV A9rilţii2>

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele. denumi rea 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
soc i etăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţ ia şi rudele de gradul I deţin mai puţ i n de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
11

11

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

Data completării

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

,

17.11.2020

2

emnătura

