
AN EXA Nr. 2

PRIM ĂRIA SECTOR 3

DECLARAŢIE DE INTERESE _  v k
Subsem natu l/Subsem nata , ?\^V)____ ____  __, având funcţia de

___ -___  la PRIMARLA SECTORULUI 3, CNP_______________T '_________
dom ic ilia t in , \ g -r S t i   ̂ ___î _____ ______________ , cunoscând
prevederile  art. 292 din Codul penal priv ind fa lsu l în decla raţii, dec la r pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţ cna 'e , instituţii de credit, grupuri de interes econom ic, precum şi 
membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denum irea şi adresa - Ca^tatea deţinută

Nr. de părţi 
socia le sau 
de acţiuni

Valoarea totală a părţilo r : 
socia le şi/sau a acţiunilor

i l . l ...... t:> —
• _ _  ................... .......  ......................... -- --------- ------- |

2. Calitatea oe membru în organele de conducere, adm inistrare şi control a le soc ietăţilo r com ercia le, a le regiilor autonome, ale 
com paniilor/societăţilo r naţionale, a le instituţiilor de crcd it, a le grupurilor de inrcres ecor.orr c, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 
organizaţi neguvernamenta18:

Unitatea 
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea
beneficiilor

b i ...... l

L
3. Calitatea de membru ir. cadru asoc ia ţ ilo r profesionale şi/sau sindicale:

,rt- ■ * *

4. Cai. ta tea de membru h  organele de conducere, adm inistrare şi conrrc l, retribuite sau nere lrib^ te, deţinute in. cadrul partide lor politice, : 
funcţia deţinută şi denum irea partidulu i politic:

5. Contracte, in c lu s iv  ce le  de asistenta ju rid ica , consultanta ju r id ic a  consultanta si c iv ile , obtinute ori aflate în  derulare în  tim pu l exercitării 
funcţiilo r, mandatelor sau dem nitatilo r pub lice finantate de la bugetul de stat. local si d in fonduri externe ori încheiate cu societari 
com ercia le  cu cap ita l de stat sau unde stalul este acţionar majoritar/m inoritar:

5. i Benefic ia ru l de contract: numele, pronumele/ 
denum irea si adresa:

lnstitutia 
contractanta: 
denum irea si 

adresa

Procedura prin 
care a lbst 
încred in ţa i 
contractul

Tipul
contractului

■
Data

încheierii
contractului

Durata
contractului

r-....w w  ■■■■■■■!

Valoarea 
rotată a 

contractului :

T itu la r ................
S o ţ/ so ţ ie ...............
Kude de gradul I1) a le titu laru lu i ................
Societati comercia le/persoana fiz ica  
autorizata; A soc ia ţi i fa m i 1 iakv'Cabinetc ind iv iduale , 
cabinete asociate, sdcietati c iv ile  profesionale sau



societari c iv ile  profesionale eu răspundere lim itata cate 
desfăşoară profesia de a vocat-'Or ga ni za l  i i 
negu ve mamei) lai e/F u ?i d a t i i/ A so c i at i i -)

') Prin rude de gradul I se în ţe lege  părinţi pe lin ie ascendentă şi copii pe lin ie descendentă.
) Se vor declara numele, denum irea şi adresa benefic iaru lu i de contract unde, prin ca litatea 

deţinută, titu la ru l, so ţu l/so ţia  şi rudele de gradu l I obţin contracte, aşa cum  sun t defin ite  la pct. 5. 
P rezenta decla raţie  constitu ie  act public şi răspund po triv it legii penale pentru inexactita tea sau 
caracte ru l incom plet al da te lo r m enţionate.
Data com pletării 
S e m n ă tu ra ......i.v.


