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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul IVANCEA I VALENTIN 
........................................................................................i ................................................................................................ ............................................................................................................................

Subprefect
având funcţia de ....................................................................................................................................

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL BACAU, Bacau, Bacau
la

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

1. A sociat sau  a c ţio n a r  la <incictă{i com crciulc. com panii/sucie tă ţi naţionale, institu ţii (ir c red it, g ru p u ri dc in teres econom ic, precum  şi m em bru  
în asociaţii, fundaţii sau  alte o rgan iza ţii neguvernan ien ta le :

U nita tea  
- d en u m irea  şi a d resa  -

C a lita tea  d e ţin u tă
N r. de p ă r ţi  sociale 

sau  de ac ţiun i
V aloarea  to ta lă  a p ă r ţilo r  
sociale şi/sau  a  ac ţiu n ilo r

( ,ilii.iii:i di i i.iu ifin i iu m j.iiii 'li' (!<: i-i. 
- i .  n liiiili-r n .iţin iia l-. al. iiiiiiiiiiiilur .li 
ncguvcrnam eu ta le :

nducerc , a d m in is tra re  ţi con tro l iile so c ie tă ţilo r com crciale, ale reg iilo r au tonom e, ale com paniilo r/ 
red it, ale g ru p u rilo r  de interc.i econom ic, ale asocia ţiilo r ian  fu n d a ţiilo r  ori ale a lto r  organ izaţii

U n ita tea  
- d en u m irea  şi a d re sa  - C a lita tea  d e ţin u tă V aloarea  beneficiilor

«un
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3. C a lita tea  dc m em b ru  în  c ad ru l asocia ţiilo r profesionale y /sa u  sindicale

'4. Calitatea ele membru în orcanele dc conduccre. administrare ţi control, retribuite sau iicretriImite, deţinute în cadrul partidelor politice, 
¡funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţii juridicii, consultanţă ţi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării! 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor puhlicc finanţate dc la liujzctul dc stal, local fi din fonduri externe ori îneliciatc cu societăţi comerciale cu 
capital dc Mal sau nnde stalul este acţionar majoritar/minoritar: ___ ____________________________ __________________ _______________

Beneficiarul de contract: 
numele, prenum ele/ 
denum irea şi adresa

Instituţia  
contractantă: 

denum irea şi adresa

Procedura p rin  care 
a fost încredin ţat 

contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

D urata
contractului

Valoarea totală 
a contractului

Titular

Soţ/soţie

Rude de gradul I*) ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
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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 punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale 
pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi radele 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.
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