DECLARATIE
DE INTERESE
,
, având

Subsemnatul/Subsemnata,
Călina Marian
de
Candidat la funcţia de consilier local la Comuna Seaca de Pădure
CNP

1741010161727

, domiciliul

funcţia

Corn, Seaca de Pădure, nr. 192, jud. Dolj

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

declaraţii,

declar pe propria

răspundere:

.iat,sau acţionar. la societăţi comerciale, companij}soCietăţi naţionale, instituţii · de cr
er~ economic, reeum şi membru în asociatii .funda ii saq alt~ or aniz~ i;lnegµ,yei:na111enta~t,;
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

'

~

Valoarea total ă a
părţil or sociale
şi/sau a acţi unilor

1.1. .....

~P memb~~jn ~rgancl~ dc,,conduc~e~ ad~inistrai,-;e, ş_~ "'~ontrol

ale §~,~j~tiţilo:r,~?com~r~!

ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de ju
~~:(>.IU)mi~ al~ aso~iatillorsau fundatiilor ori ale altor· Or anizatii ne uvernamentale: :
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2. 1. .....
nome, ale

companiilor/societăţilor naţionale,

rţ~~(:lltâtea de membtu Îll cadrulasociatiilor ' rofesionale şi/sau sindicale
3.1. . ....

5. Co,ntracte, inclusiv cele de

asistenţă juridică, consultan O ă jurimcă, consultanţă ş i

c1v

,

,

îÎl deruhlre în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la buge
,sJ?4 local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de sfat sau unde statul este,

ac ionar ma ·oritar/minoritar:
5.1 Bereficiarul de conmrt numele,
prenumele'denumirea şi adrera

Pro:eduraprin
con1rac1an1ă:

carea fost

1

Tipul
contractului

încheierii

Durata
contractului

Valoorea
torală a

denumirea şi

Dxredinţat

ahexl

controctul

con1ractului

con1ractului

Trtular ...............

Soţ/9J~e ... .... . .......

Rude de gralul 10 ale titularului

........ ... .
Societăţi comerciale!P~:fizică

autorizată! kOOaţii fumilialei Cabirete
individuale, cabirete ~ metăţi
civile pufesionale sau metăţi civile
profesionale cu:răspurx]ere limitată care

(

V

/

V

J

~pufesiadeavocat/ Orgmizaţii

neguvernamentalei Furxlaţii/ Amaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
) 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.
--../

I)

2

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

şi răspund

completării

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura

a!t:.oh.1. .7sJJ..6~......

·········· ~·············

2

