
,

DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul TĂRĂBOANŢĂ GH. GHEORGHE................................. ,' - ,

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

la

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILLARĂ SUCEAVA, Suceava, Suceava

............................................................................................................ ,
CNP -,-'~::..c.' _

. ~J'

S~ceava, judetul ~uceava
-.0.' •••••••••• 0.0.0'._. .'.' .••••• "' ••••••••••••••••••••••••••••••••

......................... ,

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilor
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'.' <'

..~.... '- '-.i.'
. ,1' .- --

"apital de s~t ~au unde ~tul ,este ~cp'ţlDarmajoritar/ll.Jj~orit.ar. '. ,'. ,
'," , "',' i.. "'- .._ .. - --- - --

Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura prin care Tipul Data
1 Durata Valoarea totală

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

contractului contractului I i contractului a contractului

Titular

Soţ/soţie

I

Rude de gradul 11) ale titularului

Societăţi comerciale! Persoană fLZicăautorizatăl Asociaţii familialel Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocati Organizaţii neguvernamentale! Fundaţii! Asociaţii2)

. /
~...-~i9.tiact~~i~tusiV-ceie "de'asisie~~..ju.ri,d.i£ă,-co~sii.It~~ti-j~ii,~.~.~,cODs_uh~.~~:şi~hil~~.~bp~u.tf ~d~'1-r,.f!:;l:filJare -iI! '.tim~ul~-~er~!ti!.rii!
functiilor mandatelor sau demoitălilor publice fioanţate de la bugetul de stat local şi din fonduri e:rter.ne ori Î(,I "Iire cu societăti comerciale cu

(

(
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"

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 detinutăo titularul, sOlul!soţia şi rudele de gradul 1obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele s'ocietaţi1orcomercIale

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 constituÎe act public şi răspund potrivit legii peuale pentru Înexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor meuţionate,

o

u

Data completării

22/0512019

Semuătura

t,-
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