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Ziua ..0,.4 luna ~.:Anul .

SubsemnatuJ/Subsemnata, Irina Sahlean ,având funcţia
Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor

de Asistent registrator principal ,la În zonele rurale din România", cod SMIS 120063

CNP ' domiciliat În Localitatea Frasin, Judetul Suceava,

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

1. Asociat sauacţioriar la societăţi eomerciale,ciimpanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
,de interes economic :iirecuÎII şi membru În asocia ii. fundatii sau alte omanizatii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a
Calitatea deţinută părţilor sociale- denumirea şi adresa- sau dc acţiuni şi/sau a actiunilor

1.1. ....

" .~..

c2. Calitatea. de membru În.organele de. conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
. al~egiilofTauton?me;"rale !c~m~.!l~lo4~~e~!~~~.~!~~~~}Jit,ijJ~~~2r7fdi~t"c~!f!~lfl~f,:~,,~f~J~)
rdemteres economlciale asoclilţiJlor sau 'fundaţIIlor on ale altor orgamzaţll nel!uvernamentale: .. .. nT'c

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa-
2.1. ....

3. Calitatea de mcmbru Încadrul asocillţiilor profesionalc si/sau sindicale: . ...•

3.1.

o". .. .. , . . . ................ •••••. , ••.••• Iii" • 10 ••••••• " ••.••• . . ..

4. Calitatea deÎllemJjru În onranele'de"collducere, administra.re şi control, retribuite sau neretribuite,



[detinute În cadrul partidelorpolitice;functia deţinută şi denumirea nartidului politic: ',i: . !it' ....Si~.

4.1. ....

. .

5. Contracte, incIusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor saudemnităţilor publice finanlate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau

,unde statul este aetionar,maiorjtar/min()Ţitar:'~j.,." •..•.~~ •.•,,'J~'.•.... ce'" ....d..... ..•~. .L
, - ," '~,

Instituţia Procedura
prin care a Data Valoarea5.1 Beneficiarul de contract: contractantă: fost Tipul Încheierii Durata

totală anumele. prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi
incredinţat

contract LI! ui
contractullii contractului

contractuluiadresa contractul
Titular ...............

Soţ/soţie ...............

Rude de gradul Il) ale titularului ......

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

l) Prin rude de gradul! se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2} Se vor declara numele~ denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularlll~ soţul/soţia şi

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.Nu se declară contractele societaţilor comerciale pe acţiuni la care
declarantul Împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de
dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
08.07.2020
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