
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

DECLARAŢIE DE INTERESE

PfílMÁftlA PGÍA&A ŞfAMPEI
JNTRARE J t i  

IEŞîRE *

Subsemnata IVAN ALINA, avand funcţia de SECRETAR COMUNA la Primăria comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, CNP ¿ o ,„ domiciJiul: Comuna Cosna, nr. 43A, judeţul Suceava, cunoscând
prevederile a r t .^ Î d in  Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1

NU ESTE CAZUL

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........ 1
NU ESTE CAZUL
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NU ESTE CAZUL
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NU ESTE CAZUL
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! 5J Beneioaiul de contract numele, 
puii^ledenuiniiea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Ptocedunapin
caieafbst
încredinţat
contractul

Tipul
catihetului

Data
încheierii

contractului

Dui^a
contractului

Valoarea
totalăa

contractului

1 Titular.................
!
i

NU ESTE 
CAZUL

1 Soţ'scţie.................

1

J Rudeds gradul I!>ate mulatului

I Sodet^ccmeraale/Persoană fizică 
1 autoriză Asociaţii femiMe'Cabinete 
1 individuale; cabinete asodate; societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
pufeaonale cu răspundere limitată care 

1 des-'iâşcară profesia de avocat/ Or^nizaţri 
neguvonanienia^ [

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
25 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 ia punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura
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