DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de

PRIMAR

funcţia

comunei SEACA DE PĂDURE

al

C\P

, având

OSIAC SANDICA

SAT.SEACA DE PĂDURE

, domiciliul

(COM.SEACA DE

PĂD URE), JUD.DOLJ , NR.403.

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

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d<
interes economic., precum si membru în asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne211vernameotale:
Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1. .....

Calitatea deţinută

...

~

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

.......

/

/
,,./

/

I

/

I2. 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
I economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orgaoizatii ne2t1vernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

I

Calitatea deţinută

2.1 ......

__, ,...,.,,..

Valoarea beneficiilor

)

./'_,,/"'

/

.....__

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. .....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinutE
.1în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
..t.l......

-- -

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanfă şi civile, obţinute ori aflat<
în derulare În timpul exercitării funcfiilor, 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 acţionar
ma· oritar/minoritar:

1

µ-ern.orddcHiumirea~ a.IDid

I
Trtular ..... „

contra::mntă:

careaiUst

c.llrurnirea şi
oclres:i

îocredinţat

cootroctului

îrrlriaii

~

........-

I

Rtrle de grajul Jll ale titularului
············

/
~ conien::iale/Per:nH1 fizkă
aurOOzalăf As:riaţii fumiliale' Cabirere

ÎrdÎ\icWe. aOoc1e a<OOate. ~
CÎ\i1e _rrofeScmle ~~ CÎ\i1e

_rrofesioo:de cu răŢ,urWe limitată care

I ~ _rrotesiade<MX.'al/~
'Furxiatii'
l'l!glI'""'I ICU I ~Jl<UO
oft

1

contta:tului

.... ·-·

„
Soţ/9:)ţie .. „

tocalăa

cootm:tului

contra:tului

A
•
• __

,/

/

/

/

V

/

l

-

••'7\

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
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 soc ietăţii. indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
>

21

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

Data completării
17.11.2020

2

potrivit legii penale pentru inexactita tea sau

