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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, OPPEA-__ St CTORI4- , având funcţia
de /NSPECNAR._ _DUIPERIOR__ la PRIMARIA ORASUUu _B3443
CNP

| |

, domiciliul  S7FRP.-A: PALOCEGCU
= PAS = ŢUuA. or

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privindfalsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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: i Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

— denumirea şi adresa — LL i .de acţiuni sau a cr

r deci
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— denumireaşiadresa —

siv cele
de
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şicivile, obţii oriaflateîn derulareîîn timpul exercitării funcţiilor, mandatelor.sau demnităţilor publice finanţate delabugetul ge
stat, localşi din.fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale.cu:capital deaisau, unde statul este
a a. E Aa Ip Cta
5.1 Beneficianul de contract: numele, iti Procedura prin al Data Durata “pleaca,

irea şi

adresa contractantă: carea fost contractului|încheierii|contractului totală a
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denumirea şi încredințat contractului contractului

achesa contractul

> o ——— Pi PIE =
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Rudede gradul I” ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
zat/ Asociati fumiliale/ Cabinete

indivinlcir . SRR

civile profesionale sau societăţi civile — pa a — Pie Pica,
profesionale cu răspumdere limitată care
desfisoarăvrofesia de Oroanizaţii

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii”

D Prin rude de gradulI se înţelege părinţi pelinie 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
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul socialal societăţii, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

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