DECLARATIE

DE INTERESE

r.:~o?iF?jlccii:luii:l1D5"1E~CC:A",D~m~.....,
ŞI PUBLICITATE 'M~~JI~URA

03 N~.~j)~
Ziua

SubsemnatullSubsemnata,

de
CNP

•

Luna .•.....

(£1 .....: Anul .2.0 l)<J

Adrian Tiberiu APOSTOAIE
, având funcţia
Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de Înregistrare a proprietăţilor
, la În zonele rurale din România", cod SMIS 120063

specialist cadastru
-----------

-"-0"

, domiciliat În

Suceava,

---~-------------------

cunoscând prevederile ar!. 292 dÎn Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

tI !IAsociat'sau [acjiona rj la!societă jicom.erciale,"- corn piuiii/ societăţi. nal ion ale;' iilstitu ţii: de; cred it;<gru puri
rdeinteresJeconomic~
recum.- imembmÎn 'asocia 'i ~fUiîdă ii sau 'lilteor'âJ1izaii 'neguvernamentale:
Unitatea
.
. dresa d
- enUffilreaŞIa

Calitatea deţinută

Nr. de păI1i sociale
sau d..e acţIUnI

V~'o~lreatOlala,'a
e
./parţI or socla
'.1
I

sau a ac

tlIOl

1.1 ..... Nu este cazul

Calitatea deţinută

f3..Calitii"t~demcm!:iru

În 'eadrui"jişj.lciă iiIor, rof~şionalei/sau
3.1. Membru in Sindicatul Naţional "Cartea Funciara"

;şiildicale:

Valoarea beneficiilor

or

~. Calitatea de membru Înorganele
•detiIiuteîncadrul
plîrti~e[or,PQjţtic~,
4.1. .... Nu este cazul

deconducere,administnlre
şi control, retribuitesau
funciia. deiin~tă sidenumirea'oâiiiduluipolitic:'

neretribuite,
-,
....

5. Cimti'acte:- inclusivceJe

de iisistenţăfjuridică;"consUitariţă
juridică,'consultanţăşi
civile, obţinute ori
aflate În derulare În timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor. sau demnităţilor
publice finanţa te de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul estc actionar majoritar/minoritar:
Procedura
prin care a

Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea
şi adresa

Tipul

fost
încredinţa!
contractul

contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
tot;:dă a
contractului

Titular ...............
Nu este cazuI
Soţ/soţie ...............
Nu este- cazul
Rude de gradul I') ale titularului ......
-~
- .

.. ..

Societăţi comerciale/ Persoană 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/ Asociaţii')

Nu este cazul

.,

'"

• ,I-o,

•••••••.•

i.

\. lI

••

1: •• ".\

•

, ..

o

Nu este cazul

Prin rude de gradul! 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, soţullsoţia şi
rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care
declarantulîmpreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai pulin de 5% din capitalul social al societă(ii, indiferent de modul de
1)

2)

dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie
incomplet al datelor menţionate.

act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea

Data completării

Semnătura

03.07.2020

2

sau caracterul

