
Primăria Comunei Lădeşti 
Registrul declaraţiilor de interese 
Urrm din 3D. //. ^ceo 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, .fl<-££S ou.. ..AujtUTTW având funcţia de 
C.aM.h.u.£j£.....LC.CAU !a . . C & t f . h ' u ' - < J . L . . U ? . < u l L . p 
CNP . , ., domiciliat in Cc*fiX..c£A^ft\...fa&..VÂt£cF4-
cunoscand prevederile a r i 292 din Codu! penal privind falsul in declaraţii, declar pe 
propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/socieUii nationaie instituţii Qe credit, grupuri de interes economic, precum si 
tiembru iri asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale-

Jnftatea - denumirea si adresa - Gaiitstea deţinuta 
W 3e parti 
sociale sau de 
acţiuni 

/aioarea totala a partrlor 
sociale si/sau a acţiunilor 

/ , , i 
/ / / 

• ~=—"~—f . 

Z. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare s< control bia societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
Mrnpaniitor/societatjlor naţionale, ale instituţiilor de crea», ale grupurilor de interes.economic, .ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 

Unitatea • denumirea si adresa - Calitatea deţinuta valoarea 
seneficiilof 

2.1 / 
/ / / 

/ !- / 

3. Calitatea memtjru in cadrul asociaţiilor profesiorrâ* sVţau aina/cate / 

3.1. 

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia 
deţinuta si denumirea partidului politic ^ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultantă si civile; obtinuis sau aflate in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau 
demnităţilor publice finanţate rje la bugetul Tje stat, local si din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de .stat sau unde 
Malul esle «cttonar roaj critar/minoritar' 

5.1 Beneficiarul de contract: 
lumeţe, prenumele/denumirea si adiese 

Instituţia 
contractanta 
denumirea 
si adresa • 

Procedura snn 
sa \3 3 fost 
încredinţai 
contractul • 

Tipul 
ronţ rac! ului 

Data incheierii 
contractului 

Durata 
contractului 

i/aioarea 
latsla a 
cantiactuii-i 

ntular 
Sotftotte - / 
^ude de gradul 11) ale titularului., —f— ' / / r  

Societăţi. comerclale/Persosi-.a fizica 
autorizata/Asoo'arjl farmfîate/Cabwfe 
ndividuale, cabinete asociate, socieiat; 
civile profesionale sau societăţi civile 
xofes Sonate cu răspundere limitata care 
desfăşoară profesia de avocat/Organualii 
r«auvemamentale/FundatJi/Asociati!!) 

\ 

' Prin rude de gradul I se inteiege părinţi pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta. 
: 2 ) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin 
calitatea deţinuta, titularul, sotul/sotia st rudele de gradul I obţin contracte, asa cum sunt 
definite la pct. 5. 

. Prezenta declaraţie constituie aci public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
sau caracterul incomplet al datelor menţionate 

Data completării Semnătura 
• £eU/ - . . .Zc .2o 


