DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul(a) Cocos Lenuta Doina, avand functia de consilier superior, la Agentia Judeteana
pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui,
CNP_____________, domiciliul in Vaslui,
__________________, cunoscand prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/ societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic,
precum si membru in asociatii, fundatii, sau alte organizatii neguvernamentale :
UNITATEA
DENUMIRE SI ADRESA

CALITATEA
DETINUTA

Nr. de parti
sociale sau de
actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale
si/ sau a actiunilor

1.1….

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/ societati nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor
sau altor organizatii neguvenamentale :
UNITATEA
DENUMIRE SI ADRESA
2.1….-

CALITATEA
DETINUTA

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/ sau sindicale

3.1.Membru de sindicat in Sindicatul National al Functionarilor Publici

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul
partidelor politice, functia detinuta si denumirea denumirea partidului politic
4.1….

5.Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate in derulare in
timpul exercitarii, functiilor, mandatele sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori
incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar.
.5.1.Beneficiar de contract :
numele, prenumele/denumire adresa

Institutia
contractanta
: Denumire
si adresa

Procedura
prin care a
fost
incredintata

Tipul
contractului

Data
incheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totala a
contractului

Titular_____________________
Sot/sotie……………………………
Rude de gradul 1 ale titularului
Societati comerciale/persoana fizica
autorizata/Asociatii
familiale/Cabinete individuale,
cabinete, societati civile profesionale
sau societati civile profesionale cu
raspundere limitata care desfasoara
profesia de avocat/Organizatii
neguvernamentale/Fundatii /Asociatii
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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele
de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
Semnătura
......23.05.2016............

……………………………….

