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DECLARA IE DE INTERESE
        Subsemnatul PALADE GH. GHEORGHE , având func ia
de SECRETAR GENERAL la INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL NEAM  ,

CNP  XXXXXXXXXXXXX , domiciliul (numai localitatea) municipiul Piatra Neam
________________________________________________________________________________________ ,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria r spundere:

1. Asociat sau ac ionar la societ i comerciale, companii/societ i na ionale, institu ii de credit, grupuri de
interes economic, precum i membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale:

Unitatea
 – denumirea i adresa – Calitatea de inut

Nr. de p i
sociale sau
de ac iuni

Valoarea total  a
ilor sociale

i/sau a ac iunilor
1.1…...                                 - - - -

- - - -
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societ ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societ ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale:

Unitatea
 – denumirea i adresa – Calitatea de inut Valoarea beneficiilor

2.1……                               - - -
- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale i/sau sindicale
3.1  Sindicatul Na ional „Egalitatea” al func ionarilor publici i personalului contractual din administra ie

-
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul partidelor politice, func ia de inut i denumirea partidului politic
4.1…… -

-
5. Contracte, inclusiv cele de asisten  juridic , consultan  juridic , consultan i civile, ob inute ori aflate
în derulare în timpul exercit rii func iilor, mandatelor sau demnit ilor publice finan ate de la bugetul de
stat, local i din fonduri externe ori încheiate cu societ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea i adresa

Institu ia
contractant :
denumirea i

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
total  a

contractului

Titular …………...
- - - - - -

So /so ie …………...
- - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului
………… - - - - - -
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Societ i comerciale/ Persoan  fizic
autorizat / Asocia ii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate,  societ i
civile profesionale sau societ i civile
profesionale cu r spundere limitat  care
desf oar  profesia de avocat/ Organiza ii
neguvernamentale/ Funda ii/ Asocia ii2)

- - - - - -

1) Prin rude de gradul I se în elege p rin i pe linie ascendent i copii pe linie descendent .
2) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de inut , titularul,

so ul/so ia i rudele de gradul I ob in contracte, a a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar  contractele
societ ilor comerciale pe ac iuni la care declarantul împreun  cu so ul/so ia i rudele de gradul I de in mai pu in de
5% din capitalul social al societ ii, indiferent de modul de dobândire a ac iunilor.

Prezenta declara ie constituie act public i r spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ionate.

Data complet rii Semn tura
XXXXXXXXXXXX

26 mai 2021 ……………………………….


