
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA 

j PRIMĂRIA* 'OMUNE! CRUCEA i

DECLARAŢIE DE INTERESE .. M

Subsemnatul/Subsemnata, ^ $S0VEAHU L/\Jij  - djfr/LCă, , având funcţia
de COÂf/ UE./L- <-0ch-________________  Ia CC^sIuUi (,OCh OlU(£j~____________________  ,
CNP __  , domiciliul _  _̂____________________

»
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

li Asociat sau acţionar la societăţi comei "*
■ -  - ' ■ - • : - •— .... - •

compami/societaţi naţionale; i

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

___ -——-  '
2. Calitatea de membru în organele de conducere, s 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion 
econonifc, a î e l ^  # i  a îla f io r!

idm iniştrare şi control ale 
gie* aţe instituţiilor de cred 
organizaţii neguvernamenti

societăţ
it

}M comerciale, ale

Unitatea
-  denumirea şi adresa — Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

_ _ ------- -— '

3. Calitatea de membru în cadrul.asociaţiilor profesio riale.şi/saasindicale |  jf  -Ş8S8L:
3.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, <ronsultanţăju ridică, cons ulţanţă şî crrile, obţinu te ori aflate
în derulare în timpul exercitări
c ta f  înno i ei tiin  fn n H iir i o v to rn t

|: funcţiilor, măn
n r*i îtio h o io to  f«il

datelor sau 4iemnităţilor publice finanţate de lk bngetiil de
3 Ut li lUVili »5I UIU iUUUUll VAlt-l 11 ţ

■acţionar majoritar/minoritar: ?V ';r* *’
i^apnai ui^

•
tu  o au  u n u i.* • “ •

.v,U-
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pimimele/denumiiea şi adresa contractantă: caieafost contractului încheiedi contractului totalăa



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/90ţie..................

Rude de gradul T  ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată! Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
orofesionale cu râspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2!

]) 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 deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor 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 ^^Sgipnătur^


