
COMUNA ZANEŞTi 
REGISTRATURA

INTRARE/IEŞIRE N R .__

ANUL 2 0 jţL U N A  C&_ ZIUA 0^>

ANEXA 2 - P entru  pub licare  pe INTERNET ( fără C.N.P. şi adresa completă, cu excepţia localităţi i)
DECLARAŢJE DE INTERESE ' f . v ’ ,

Şubscm rujtu l/Subsem nata $ '? & & A/}7v( /fa 'A fP C r-?  S> , având funcţia de 6 ? /V ^ 0  A ţ t P M fr fa m
la } l  _________ dorfiic ilia t în localitatea (numai localitatea)
cunoscând prevederile  art. 292 din Codul pcinăl privind falsul în declaraţii, declar pe propria răsp un dere :

1. As ocini; sau acl'.ionar la societăţii, comerciale, companii. Societăţii naţionale, instituţii do credit, grupuri ri« 
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alto organizaţii neguver namen ta lo :
Uni ta tea
-denumirea şi adresa

Calitatea
deţinuta

Nr.de parti sociale 
sau acţiuni

Valoarea totala a pârtilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1 .

|
2.Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, alo companiilor/ societăţilor naţionale, ale instuţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale altor organizaţii neguvernarnen tale:
Unita tea
—dsnumiiTQă -Gi aciircss-

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiarilor

2 .

3.Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale gi/sau sindicale:

3 .

4, Calitatea de membru in organele do conducere, administrare si control,retribuite sau neretrib»i te, deţinute in 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta si denumirea partidului politic:_____________ ._______________________

4 .

5 .Contracte, inclusivcs cele de asistenta juridica, consultant si civil, obţinute sau aflate in derulare in timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local si din fonduri 
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 . Beneficiarul de contract: Ins titu tia Procedura Tipul Da ta

Încheierii
contractului

Dura ta 
contractului

Valoarea 
totală a 
contractului

Numele, prenumele/deriumirea contractanta : prin care a con tractu
si adresa Denumirea si 

adresa
fost
incredinta t 
contractul

lui

Titular:

Sot/soţie

-

Rude de gradul 1*1)ale 
titularului

Societăţi comerciale/
Persoana fizica 
autorizata/Asociatii 
familial, cabinet associate, 
societăţi civile profesionale 
cu răspundere limitata care 
desfasoara profesia de 
avocat/ Organizaţii 
neguvernarnentale/
Fundatii/Âsoci aţii*2)

1

’i) Prin rude dc gradul I 3e Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2 ) Se vor declara numele, denumirea ?i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/90ţia şi rud' 
de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
• Prezenta ■ declaraţie-..constituie, act public- şi răspund potrivit legii, penale pentru .inexactitatea sau caracterul- incomplet al datelor 
menţionate.

Data completării 02~* &-1 ̂ &_______________  .i.


