
!-q---�-.�--;-,:.;,. ;p-�-
r,,
-, --_ --,:, 

; ,,,<'.�.� ·• li'',':i..i.�. D�H.U I
I Rl=Q'.aJN�ţ�, NC�D-Vf:5'w' 

I NR. .1:1���!:�M--�r= ___ _ 
1ewe 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
l zi��!fL:t.._,lun@. {l_;J __ �nul �8 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de Expert IA 

DOBRAN MARIA IOANA, având funcţia 

la OIR-NV Bistrita, Bistrita-Nasaud, 

I CNP  domiciliul 
Jud. Bistrita-Nasaud, loc. Bistrita, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru În asociatii, fundatii sau alte oreanizatii neeuvernamentale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - deţinută sociale sau de părţilor sociale 
acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. .. ... 

Asociat 27: 10 270 RON ACTA FISCALCONT CENTER SRL Bistrita, 

AIMESES JADEIT SRL, Bistrita,  Asociat 9: 10 90 RON 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1. ..... 

O RON ACTA FISCALCONT CENTER SRL Bistrita,   Membru 
conducere, 

în organele 
Administrato

de 
r 

n organele de O RON AIMESES JADEIT SRL, Bistrita,                              conducere,
Membru î

 Administrator

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale

3.1. . .... 
C.E.C.C.A.R., Expert contabil si Vicepresedinte CECCAR filiala Bistrita-Nasaud
C.C.F., Consultant fiscal (membru) 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic

4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bueetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde
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statul este actionar maioritar/minoritar: 

Jll5titupa 
5.1 Beneficiarul de contract mnnele, contractantă: 
prenumele'denumirea şi adresa denumirea şi 

adresa 
Trtular ........... ·-· 

Soţ'soţie .. . ........... . 

Rtrle de gradul I 1> ale titularului 
.... . .. .....

Societăţi comerciale/Persoonă fizică 
autorizată! Asociaţii :ramiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sxielăţi 
civile profesionale sau 9Xie1ăţi civile 
profesionale cu raspundere limitată care 
desfăŢ.ora profesia de avocat/ Organiz.atii 
romvemamen1ale' Fundatii/ _Â <,m,:,ti;ZJ

., 

Procedura prin 
careafCN 
îocredinţat 
contractul 

. ,. 

Tlplll 
contractului 

., 

.," 

Data 
îocheierii Thirata 

contractului contractului 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

., . :> ,· 

Valoorea 
toralăa 

contractului 

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 
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 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

09.03.2020 
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Semnătura 


