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Sef birou
având funcţia de ..................... , .

O.C.P.I. Suceava, Suceava, Radauti

la •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •• " ••••••••••••• ,••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••• ,

CNP L , : ,domiciliul ',..~~.~~':l.~~.:..?';1~~.~~~..~~.~~~:':?:..,.., , ,.,
"';~ - ••••• _ - L' ~,. • •• ..-.- , , .., ,

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

Vnitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

~ Calit~i~d~br'i(ÎD org~ele-de~"'con~i~~e;.~fid.nii~~St~re'.şi~'1 alesocietăţilorco~~rCiăleralereg.i~~<i0~t;"nie.~t~oinp..2.~i!I~!
.societătilo•.l~aţiOiiăJe:lăl~\~tîtuţii1~ de-tredit, ale~grupuril~detjnteres economic:'ăJe asoci3ţiilO;:~au'furidaţiilor ori l'il~lt;r organi:r1fjj
tnC:;~,-,,:!:~"~_~el!tal~~ ' ,

.J Unitatea
- denumirea şi adresa -
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3~'Calitatea de membru 10 cadrul asoclapdor profesIOnale şi/sau smdlcale

Registratorilor de Proprietate din România, membru

indicatul National IICartea funciara", membru

'J~Coiifracte,'jnclii,jv.<elc, de a,iStenIă<juriîlic;\,'eoj,<,nltanlă juridieă,"elin,ultanIă şi ci,tîlc/oblinute ,au aflate În <derular< i~timpul ex'ii!
r~miro-;:'iila1d*ior sau de.nnităţilor: pubiiCe flO'anţate4deîabugetulili'stat,llocâi Şidi:"fo~duri exţerne ori iM.b:"iate cu socittăţi .comerciai~,- ,~....~ .---- .•.•.....•...•• -- ..•...--......,.: '", -,-,.~ - -
capital d~ stat sau unde statul este o'cţionar-mujoritor/minoritar. _..- -.- - -

Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura prin care Tipul
D:lta Durata Valoarea totală

numele, prenumele! contractantă: a fost Încredinţat Încheierii
denumirea şi adresa denumirea şi adresa contractul

contractului contr:lctului
contractului a contractului

Titular

I

Soţ/soţie

J

Rude de gradull!) ale titularului
,

(
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..\
Societăţi comen::ialel Persoană fizică autorizatăl Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi

) civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocati Organizaţii neguvernamentalel Fundaţii/ Asociaţii2)

1) Prin rude de gradull se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi capi i pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul, s0!UI/

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

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

o

Data completării

17/05/2019

Sp!lnătura
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