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DECLARAŢIE DE INTERESE

--'--
Oţ'ICllJb ti \1;tl'!U '

Ş/ "ueLiCITATE IMOBILIARĂ,

. urS~~.j.[.~,2-~ L
Ziua luna Q.2anur.,Jo!fj

Subsemnatul BORGOVAN V PETRICĂ.................................. , .
Sef birou

având funclia de ..... ............................... ... ..................... .... ... ... . .......... ....... .... ..................... .... ........ ..

la

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SUCEAVA, Suceava, Vatra Dornei

................................................................................................................................................... ,
! - .

~~,,c '-- .~; , domiciliul . ~~.~~.~..~.~~?";~~..~.';1.~~t~~..~~.~~~.~?: .

....................................................... , .
:C.. ,-i •• .. .~ ,

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declaralii, declar pe proprie răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută

~ r. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilor

P;;:"nin~1 ~in ~



3. Calitatea de mem~nl În ~dnd asociaţiilor profţSiona.le Şilsau sindi
. . i

- ~-- ----=-~~.~.;-

sociaţia Registratorilor de Proprietate din România, membru

Sindicatul CARTEA- FUNCIARĂ, membru

(J

Valoarea tolală
a contractului

Durata
contradului

Data
Încheierii

contractului

5."ContraCte~ mdiisn--;:e~I~••de aSistenţă JiţndiCă~ co.Dsul~ţă Juridică,' einisulbinfă -.şi-~ile/{)~'ţi~ute~ său -ăt'laţe in derulare ,în' timpul ~:s:e.rcităţii
r=tiilor/mandatelor sau deiiiDiţăţilor ptlblice fin~Iăţitde1.3"bugetul~estat:tIOCăI şidiDfo";iduri ţxterne*O'ri uiCh-:iate c~ soci;;tiji eoiiimuilecu_ r-r - _~_ ..~" .• _" "••••••.

capital de stat sau unde statul este acpf!Dar m~joritar/~inOl:i~r: ,.

Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura prin care
numele, prenumelel contractantă: a fost incredinţat
denumirea şi adresa denumirea şi adresa contractul

Titular

Soţ/soţie

Rude de gradul II) ale titularului
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f
~ J ,~ocietăti comerciale! Persoan~ fizică autorizatăI Asociaţii familiale! Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi

civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocati Organizaţii neguvernamentale! Fundaţii! Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul 1 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, s01l\1/

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

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

o

G

•
Data com-pleiării

I 15/0512019

Semr:i;t1;ra..

_O,
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