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DECLARAŢIE

DE INTERESE

SU~I"

>f)" "'.%.\1.:1 .
Ziua -

Subsemnata,

de
CNP

Asistent registrator

VARTOLOMEI

principal

-----------

, la

, domiciliat În

J

OFICIUL DE CAOASTR
ŞI PUBLICITATE
.'MOBILIARA

.-::truna

Q;f-:.

Anul

2<>;JJo

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

Suceava,
----~------------------

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

11;-;Asociâf sau 'acţionarJa 'societăţicomeiciale,'

companiiisocil\tăţi: naţionale,' instituţiiile'credit,'
grupuri,
;de interesecoJlo'mic'T'rei'iiin"""rmembruîn-asociaii,'fu'Jldii
ii sllUâlte orariiia
ii JleuvernaJli'entale:l1~i
Unitatea
N d Pa
'rţ'
. l
Valoarea totală a
.
. d
Calitatea deţinută
r. e d 1 ~oclae
părţilor sociale
- denUlTIlreaŞI a resa sau e acţJlll1l
'/
"1
I

sau a ac

lUni Of

1. 1. ....

Unitatea
- denumirea i adresa-

Calitatea deţinută

2.1. ....

'.3::Calitatca "'Ucmem01-Uîricadriil
3.1. ....

asociaţiilor,rofesionaleŞiJsau'

siridicale: <ii:

Valoarea beneficiilor

5. Contracte,

inclusiv cele de asistenţă
aflate În derulare În timpul exercitării

juridică, consultanţă
juridică, consultanţă
şi civile, obţinute ori
funcţiilor, mandatelor
sau demnităţilor
publicefinanţate
de la

~ug~tul de :tat'lc!~c~_1 şL~i2 ~o,?d~i e~te~~e 0n;,~.~.che,iate cu societăţi
unde statul este actionar mâiorItar!mmontar:.
c,.....'
Procedura
Instituţia
5.] Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea şi adresa

prin care a

contractantă:
denumirea şi
adresa

fost
încredinţat
contractul

comerciale

Tipul
contnKt1Jlui

.

cu capital

de stat sau

'.

Data
încheierii
contractului

.

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contraclului

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

Soţ/soţie ...............

Rude de gradul 1') ale tirularului ......

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 avocat!
Organizaţii neguvernamentale!
Fundaţii! Asociaţii')

1)

Prin rude de gradul 1 se înţelege parinţi pe linie ascendenta şi copii pe linie descendenta.

numele, denumirea şi adresa benefic-iarului de eonU"act unde, prin calitatea de(iJ1Ulă, titularul. Soiul/soţia şi
rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la PCI. 5.Nu se declara contractele societaţilor comerciale pe aCiiunila care
declarantulîmpreuna cu soţul/soţia şi rudele de gradul I detin mai pu\in de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de
dobăndire a acţiunilor.
2) Se vor declara

Prezenta declaraţie constituie
incomplet al datelor menţionate.

act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea

Data completării

Semnătura

06.07.2020

2

sau caracterul

