
ON

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnata, Ciorîcă Mihaela , având funcţia
de auditor intern la Primăria orașului Balş

CNP , domiciliul Balș, jud. Olt,:

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi« ciale,companii/soc
interes economic, precum şi. membruîn asocia! i

| i iUnitatea | |

Ne. Er părți Valoarea totală a

— denumirea şi adresa —
Calitatea deţinută sociale sau părților sociale

|

de acţiuni şi/sau a acţiunilorIce /

economic, aleesaufu
Unitatea

— denumirea şi adresa —

Duta 125 / /

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitaţea de membru în cadrulaso3. /

4. Calitatea de membru. în ga a

| deţinuteîn cadrul partidelor pol a4... / /

"5; Contracte, inclusiv celedeasisi
' în derulare în timpul exercitării

stat, local și din fonduri externe.
acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: rmumele,

 prenumele/demumnitea și adresa



denumirea şi încredințat contractuhui contractului

adresa contractul

/

“SOjSoție eee cl
/

Rude de gradul I” ale titularului
sal /

!
Societăţi oomerciale/ Persoană fizică

at! Asociatii familiale/ Cabi

individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile /

|

profesionale cu răspundere limitată cate
| desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
| neguvemarnentale/ Fundaţii/ Asociaţii?

D Prin rude de gradul ] 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 acţiunila care declarantul împreună cu soțul/soţia și rudele de gradul 1 deţin mai puțin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândirea acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

27.05.2020 anna ŞEmmaaa 25 35


