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DECLARAŢIE DE INTERESE
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HÂJ IOAN SILVIU
,având funcţia
Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor
,la În zonele rurale din România", cod SMIS 120063

Consilier Cadastru

CNP

Ziua

' domiciliat în . Oraş Broşteni, Jud Suceava

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

1. Asociat sau acţionar la soCietăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic. precum si membru În asocia ii, fundatii sau alte orl'anizatii ne"uvernamcntale:
r ,", t ..
'\ f H. !J i_
Unitatea
Nr. de părţi sociale Valoarea totală a
Calitatea
deţinută
părţilor sociale
- denumirea şi adresasau de acţiuni
si/sau a actiunilor
1.1, ,...
: J
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2. Calitatea de membru În. organele decoj,ducere,administrare
şi control ale societăţilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale' companiilor/societăţilor
naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asociatiilorsau fundaţiilor ori ale altor orf!anizatii nelluvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1. ....
" -
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'3. Calitatea de membru În 'cadnirasociaţiilororofesionale

'''4'
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şi/sau siiJdicalC":'
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3,1. ....

,4. Calitatea de membru În,organelc de conducere; administrare şi control, rCtrib-uitcsau
.detinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută"şi denumirea oartidului nolilic:
1

neretribuitc,

4.1. ....

5. Contracte,"inclusiv cele de asistenţă juridică, consiJltanţă juridică; consultanţă ş(civile, obţinute ori
aflate În derularc În timpul excrcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate dc la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este actionar majoritar/minoritar:
Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Instituţia
5.1 8encticiaru! de contract:
numele, prenumele/denumirea
şi adresa

contractantă:
denumirea şi

adresa

Tipul

contrac-tului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular ...............

Soţ!soţie ...............

Rude de gradul]') ale titularului ......

Societăţi comerciale! Persoană fizică
autorizată! Asociaţii familiale!
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată
care desfăşoară profesia de avocat!
Organizaţii neguvernamentale!
Fundaţii! Asociaţii')

1)

2)

\ \\!

111';\,

".1"

Prîn rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascend~ntăşi copii pe linie descendenlă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinutn, titularul, soţul/soţia şi

rudele de gradul J obţin contracte,

aşa cum sunt definite la pct. 5.Nu se- declară contractele

societăţilor

comerciale

pe acţiuni la care

declarantul împreună Cusoţul/snţia şi rudele de gradul I deţin mai pulin de 5% din capitalul soc.ialal societălii, indiferent de modul de
dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie
incomplet al datelor menţionate.

act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexaetitat.ea sau caracterul

Data completării

Semnăt.ura

03.07.2020
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