
Nr. 15 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) ALBU Z ANGELICA,având funcţia de inspector superior–Compartimentulasistenţă socială în
aparatul de specialitate a primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar publicCNP 2691016330768,domiciliată în sat.Valea
Bourei,com. Dolheşti,jud. Suceava cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale ,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

al datelor menţionate

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr. 16 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) CAMCIUC M. GABRIELA ,având funcţia de inspector principal–Compartimentul
contabilitate ,în aparatul de specialitate al primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar public ,CNP
2680228330767,domiciliată Mun.Fălticeni, str. Republicii,bl.40,scB,apt.10 ,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326
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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr.18 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) CRĂCIUN V. ELENA ,având funcţia de inspector principal-asistenţa socială în aparatul de
specialitate al primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar public,CNP 2661024330819,domiciliată în sat.Dolheştii Mari,com.
Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării, Semnătura
31.05.2018



Nr. 17 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul Crăciun D.Costică, având funcţia de viceprimar al comunei Dolhesti si consilier local al Consiliului
local Dolheşti, jud.Suceava, CNP 1681015330802 ,domiciliat în sat Dolheştii Mari,comDolheşti,
jud.Suceava, cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1. Preşedinte al Partidului Social Democrat

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării Semnătura
06.06.2018



Nr.21 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) DARABĂ T. ILEANA,având funcţia de Inspector,asistent – în aparatul de specialitate al
primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar public,Compartimentul agent agricol,fond funciar și cadastru,CNP
2841218336392,domiciliat în sat.Dolheştii Mari,com. Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale ,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

al datelor menţionat

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr. 22 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) DARABĂ GHE. MARIA ,având funcţia de referent superior–Compartimentul agent agricol ,fond
funciar și cadastru,în aparatul de specialitate al primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar public ,
CNP 2620929330766,domiciliată în sat.Dolheştii Mari,com. Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale ,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

al datelor menţionate

Data completării Semnătura,
06.06.2018



Nr.19 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) DARABĂ I.DANIEL ,având funcţia de inspector superior –Compartimentul contabilitate ,în
aparatul de specialiate al primarului Comunei Dolheşti ,funcţionar public,CNP 1820208336398,domiciliat în sat.Dolheştii
Mari,com. Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr.20 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) DARABĂM.NARCISA-DANIELA ,având funcţia de auditor la Primăria Comunei Dolheşti ,
funcţionar public,CNP 2841001105048,domiciliată în sat.Dolheştii Mari,com. Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile
art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr. 24 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) LIVADARU I. FLORIN ,având funcţia de inspector principal-Compartimentul contabilitate,în
aparatul de specialitate al primarului Comunei Dolheşti , funcţionar public,CNP 171012330797,domiciliat în sat.Dolheştii
Mari, com. Dolheşti,jud. Suceava ,cunoscând prevederile art.326din 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.

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

Data completării, Semnătura,
06.06.2018



Nr. 28 din 08.06.2018
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) ROTARU V.NINA având funcţia de secretar al Comunei Dolheşti ,funcţionar public,CNP
2640203330778,domiciliată în Mun.Fălticeni ,str.N Bălcescu ,bl.2D,sc.A etj4 ap.17 ,jud. Suceava ,cunoscând prevederile
art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul* 1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale ,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

al datelor menţionate

Data completării Semnătura,
06.06.2018



Nr. 26 din 08.06.2018

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) ROTARIU I. MANUELA,având funcţia publică de Inspector,principal – în aparatul de specialitate
al primarului Comunei Dolheşti ,CNP 2840705336371,domiciliat în sat.Dolheştii Mari,com. Dolheşti,jud.
Suceava ,cunoscând prevederile art.326 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 şi membru în asociaţii ,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale :

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale sau de
acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.

2 .Calitatea de membru în organele de conducere ,administrare şi control ale societăţilor comerciale ,regiilor autonome,
companiilor / societăţi naţionale ,instituţiilor de credit , grupurilor de interes economic ,asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-denumire şi adresă-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi / sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele conducere,administrare şi control retribuite sau neretrebuite ,deţinute în cadrul partidelor
politice ,funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

5.Contracte ,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă şi civile,obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor,
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :
5.1 Beneficiarul de
contract : numele
prenumele/denumirea
şi adresa

Instituţia
Contractantă :
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost încre-
dinţat
contractul

Tipul
Contrac-
tului

Data încheierii
contractului

Durata
contrac-
tului

Valoarea totală a
contractului

Titular…….
Soţ/soţie……………
Rude de gradul *1 ale titularului
Societăţi comerciale/
Persoană fizică autorizată
/Asociaţii famuliale/
cabinete individuale ,
Cabinete asociate,societăţi
civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere
limitată care desfăşoară profesia
de avocat /Organizaţii neguvern-
amentale /Fundaţii /Asociaţii*2

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*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 pct.5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund , potrivit legii penale ,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet

al datelor menţionat

Data completării, Semnătura,
06.06.2018


