DECLARAŢIE

ŞUIU

Subsemnatul/Subsemnata,

de

DE INTERESE

GICU

, avâml

funcţia

în Consiliul Local al comunei SEACA DE PĂDURE

consilier local

CNP

, domiciliul

SAT.SEACA DE PĂDURE

(COM.SEACA DE

PĂDURE), JUD.DOLJ , NR.382.

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 d~ credit, grupuri dt
interes economic, precum şi membru în asociatu, fundatii sau alte or2anizatii ne211vernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

/
/

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilo r

/

]_ 1-. ....

/

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

/

-

<:._.

şi control ale societăţilor comerciale, a lt
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere5
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor 011?anizatii ne211vernamentale:

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2. 1... ...

Calitatea deţinută

.

/

Valoarea beneficii lor

/

/
<"

/

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor pr<tfesfona1e şi/sau sindicale
....
.).1.
.„
„

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adlriinistrare ş! control, retribuite sau neretribuite, deţinu tt
în cadrul artidelor olitice, func ia de inută i denumirea artidului olitic
4 .1. .....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflau
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

~dnrnireaşi OOrexl

I

contra:mntă:

carea fost

cknurnirea ~

îocrOOinţat

~

oontroctul

contra:rului

îrrlrierii

cxntra:tului

totală a
C011trall~LD

a:ntroctului

I Trtular ............-·
I

I Soţ'9J\ie ........... ·-·
I
I

Rui;:

re gJa:iul 111aletitularului

............
Sociaap ccmerciale/ PtHUîd fu..ial
autcrizală' ~ fumiliale/ Cabi:me
irrlividrnle. cabin:re ~ 9Xiaăti

civileporesionale sau~ civile

poresionale cu~ limi1alăcare
~

rrofesia re cr.IOCafl OtJ:tnizaţii

I ~Furrlitii' kOOaţii2>

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 soţ ia 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.
11

21

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completării

ătura

.......

17.11.2020

2

...........

