
PRIMĂRIA COM. COŞNA

DECLARAŢIE DE INTERBASE
1NTRARH

/ j

Subsemnatul/Subsemnata, Ao£G-PT&i h / f t A E ^ r ________ , , având funcţia
de ___________  la ,

CNP _  , domiciliul C,Q0')\, , N$-(Q%-
5

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

interes economic, piiccun şim cm b m ăSociatu, fund

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

atu sau ajteîbreani»

Calitatea deţinută

ţuinreavecoln
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

ISHtaie , g ■.
Valoarea totală a 
părţilor sociale 

$i/sau a acţiunilor
U ..... /

X
_^ /

Calitatea de m em bru în organele ,dc conducef^iî 
ro ţ i lo r  auţotipnie, ale compatiiilor/societaţilor naţîon 
economic ile asociaţiilor sau fuifdâţiildr 'ori ale a lto r  <

idinlnistrai'e şi cont 
ale, ale instituţiilor i 
organizaţii neguvern

-ol «le sociclîg

Î Ş g w * *arfleatale:

ik frS ^erc i^ ţe .-a le : 
upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1..
y

y

f ' — -------
3! Calitate a de m em bru în cadru; asociatiipir pnoft io.nale şi/sai in d ic a i
3.1.

5.1 Beneficiarul decontract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pnauunde/denumiiea şi ackesa contractantă: cate afet contractului încheierii contractului totală a



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ'sa^e.............. ..

'  ^
Rude de gradul Pale titularului

Societăţi comerciate/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familialê  Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
cbik profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoaă profesa de avocat/ Orggnizaţii 
neguvanamenlale/ Fundaţii/ AsodaţtP

>

!) Prin rude de gradul I  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


