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Nr.

O5. IUN. 2015
DECLARATIE DE INTERESE
GĂITAN ADRIAN CONSTANTIN
PRIMĂRIA COMUNEI VAMA
la
ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUl

Subsemnatul
de
CONSILIER JURIDIC

, domiciliul

CNI'

cunoscând prevederile a rt. 292 din Cod ul penal privind falsul în

JUD. COVASNA
declaraţii,

l. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companiiJsocietăţi
in asociaţii, fundaţii sau alte organjzaţii neguvernamentale:

declar pe propria

naţionale, instituţii

Unitatea
- denumirea şi adresa1.1. .....

--- ....... --------------

-----------------------------------------------ale

instituţiilor

t.le credit, grupuri de interes economic, precum

Calitatea deţinută

şi

membru

Nr. de părţi
sociale sau de
actiuni

Valoatea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

..................................

----------------

control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale
de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare
companiilor/societilţilor naţionale,

răspundere:

şi

Of"2anizatii ne2uvernamentale:
Unitatea
Valoatea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1 ... ... ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1. MEMBRU SINDICATUL JUDETEAN FAMILI A, SERV!Cll PUBLICE BRAŞOV
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice,
functia detinutii si denumirea partidului politic
4. 1... ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor
sau demnitiiţilor publice tinanţate de la bugetul de stat, local şi din fondu•·i externe ori încheiate cu societliţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este actionar majoritar/ minoritar:
Ptoo:rl.rnpincaea
5.1 Bere6ciauldeCXlllla:ttU1Jele,peunel:fd:n.mittaşi
h'Sitt~Ulllt<Wlt:i:
IMaîrximii
D.taa
Vaimataalăa
fWîllJtrlitţt
Ttp.~ Ullltruului
d:nt.miltaşi ai~
arna::tului
arnruului
<Xl1ta'::tub.i
ahSl

...

<Xl11ali.d

TJ!ula·.. .. ...... . ·-

--

---

---

--

--

--

---

--

--

--

---

--

--

--

---

--

~ .... ... .... ,_

Rtrede!}<rl.1l P>aetitum.Wi .... ... ... ..

~ro~fizi'ăaltrizaă'As:xi"(ii

Janifub'Obirffehlivi:hlk;atiretearoae, s:riic'î.i
dvtl:po~sau~dvtl:pofes(mleut

tR:p.Irl:re!Bni1aăcae~pofesiad::!mroli

~~Furt(iil~fl

Prin rude de gradul! se întelege părinli pe linie asce ndentă şi copii pe linie descendentă.
vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de\inută, titu latu l, sotuVsotia şi rudele de gradul I
obţin contracte, aşa cum sunt defi nite la punctul 5.
Prezenta declaraţie constitu ie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet a l datelor
I)
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> Se

m enţ i o nate.

Data

Semnătura

co mpletării

05.06.2015
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