DECLARAŢIE

Sub~t!mnatul/Subsemnata,

de

DE INTERESE
, având

CONSTANTIN VICTOR

funcţia

În Consiliul Local al comunei SEACA DE PĂDURE

consilier local
, domiciliul

CNP
J UD.DOLJ, NR.30.

SAT.RACHITA DE SUS(COM.SEACA DE PĂDURE),

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

răspunde re:

1. Asociat sau acţionar la societip comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dt
interes economic, precum si membru în asociatii. fundatii sau alte oraanizatii ne211vernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa I. I „„.

Calitatea

deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiun i lor
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, alt
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere5
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore:anizatii Def!Uvernamentale:
I

-2.1. .....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

~

Calitatea deţinută

---------

Valoarea beneficiilor

---I

3. Calitatea de membru În cadru] asociatiilor profesionaJe si/sau sindicale
3.1„„„

_ ./

z
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinutt
În cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic
4.1. .. „.

' 5. C ontracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflatt
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
ma· oritar/minoritar:
·

1

...

µ:enurrele/OOrumirca şi a:ireit
I

oontroctantă:

careafost

cbl.Ul11Îrea şi

îroOOinţat

a:lre!a

cmtra::tul

~,

îndriaii

contnx:tului

oontra::tului

I

tomlăa

crntra1Ului

I

Trtular ...............

I

„.

Soţl9Jţie ..... ...... ·-·

I

I

Ri.de ~ grcrjul 11I aJe titularului
............
Socîelap cxxnn:iald~ fizică
aurai23lă A.<OOaţii fumiliale/ Caărere

mvidwle. cabirere ~ 9rietăţi

cr.11e pufesKmle Sili 9Jciet[ţi civile
putesiornle cu~ limitată care
~pufesia~~~
neguvemanmale/Flniaţiil~

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
soc ietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5° 0 din capitalul social al societăţii. indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
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Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării

.........•

18.11.2020
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