
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Filip P Petronela............ , , , ,

Sef birou
având funcţia de

oePI SUCEAVA, Suceava, Falticeni

la ............................................................................................................. : ,

i ~ •............................
CNP .' , domiciliul

_." 0(-

Fa.lticani ~ ':;:~ri.etulSuceava
. . - - . ...- . ......... ...... , - .

'-.-'-"' -_ ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:

()
r~-~':,,,,,,",,~-,_".~:-..=.. -'-.- '~ ." ,. __ '==c~'~',"~'=_,.;,~, _~.',' ~ '?'_ ....,.-,~,_:q..' "",,,. .-,' ''''''''''1''-''''. ~~~'i "~; ;--;~~<;..~--"<' --~ fi' ---~ .-:~",~ ~

1

,~~:1S~.~~~...~s..a~cp.~~2.s~~~~~~.'?"~f~~~r~Jo~eti~'n~ţiQnale;IDstitu!lf de ,cr.edlt;grup~fI ,~.t-"Interesecoţlomic,ţprecum. şl"mcmbn"
10 3Siocmţl1,'fundaţilsau-altecorgamzaţii neguvernamentale: ' 't__ _ _ _ _ ,

r~~--~denu~~:::.t;tad'es~-< •.•••.. '. ~ .0 calita:eadeţinută'. N,;::r:~~ţ:::itle ~::~a~:eŞ~/::~a~:Cf;~~iill:;

I

rnitatea
- denumirea şi adresa ~ Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

o,
I

,,,
I
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3. Calitatea de .me~bru 1n cadrul asociaţiilor profesi~nale şi/sau sinai~r'.:::"~~:. ~ ~
<v •• ~ • , •••••.••• -,-~.

4. Calitatea de membru În ~~anele de conducere, administrare şi control. retribuite sau ner~trib~ite, deii~ute În cadrul partidelor politite,
funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

j~'Contracte, inclusn cele de asistenţi juridicA, consultantA ju'mlici; -consultarijl şi civile, obţinute sau aflate tn derulare În timpul exercitArii
fun~ţiil0l] maodatelor sau demnităţil~r pub~ice. ~~anţat~ .de ~a ~~get~~~e?'s~,i~ ş~di~!~ndu~eite~e ori Încheiate cu s~detiti comerciale cu
( }tal de sfat sau unde statul este acţIOnar maJoritar/mmorJtar: ,"1~H{ ",.Jc:.0t,~ ~ *,,-0, ~ "

IBeneficiarul de contract: lnstitulla Procedura prin care ro 1 Data Durata Valoarea totalăi numele. prenumele! contraetan'ă: a fost Încredinţat t IP~ l' Încheierii contractului a contractuluidenumirea şi adresa denumirea şi adresa contractul con rac u UI contractului

ITitular
I

Soţ/soţie

L
rdC de gradul Il) ale titularului

I

I

Societăţi comerciale!l>ersoană fizică autorizata! Asociaţii familiale! Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau socieHlţi
civile profesionale cu răspundere limitată care destaşoară profesia de avocat! Organizaţii neguyemamentale! Fundaţii! ASOC~?t;";~- ~, .

---

(



1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută.. titularul. sOlul!

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se dedară contractele societăţilor coniercJale
pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 5% din capitalul social al
societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legij penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării

[ 21/0512019
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