
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Şerban Gabrlela-Mihaela, având_ftIn<;ti'Lde Sef Serviciu Cadastru, la Oficiul de
CadastrlI _si-Publicitate'. Teleorman ..•CNP ( . ]domiciliul mun. Alexandria, str.
C~_. -.~__" ...:,-:.... ..0' : - :i:unoscand prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul in declaratii, declar pe 'propna răspundere, că împreuna cu familial depn următoarele:

____ o_o "--_. - . .._-- ___ o

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
es:,?n9mic, precum şi rŢlembru Îri?':S9ci9ti.i,.fun9Cit)i sCiualte _o~ga_n~zaţiin~gţlv~~na_m~f1tale:_

Unitatea I CALITATEA Nr. de părţi sociale
Valoarea totală a

Denumire şi Adresă DEJlNUTĂ sau de acţiuni
părţilor sociale

t ---~._- -------- - ._ş.~[s~ua._9gi_ţJ~_ilor

1.1. ....... ! .

--- ---- ---- ---- ----------- -------- ----------- -- 1 Ij I

I L. I 1-_. --- --,,_ ..- -. -_o.

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţional,e,~înstituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau
fundaţii_I(?~sa~_al_altor <?,::g~':l!~aţiineg~',~'_~rnalŢl~_ntale:__ -- .. - . ,...- --- .. _. -- -- _.

Unitatea
1

CALITATEA
Valoarea beneficiilor

- _.- Denumire şi Adresă ..DEJlNUTĂ -_.~--_. -
2.1. .......

1__ o ___ o ... ..
--- ---~------- ---- - - ---- ----- ----- --_. --- - --- - - ----- --- l .

. . .. .

Ş~C~litate? de me.~b!.':l_.~n_~adrul.,asociaţiilor _profe~!9nale şi/~ausi~_dic_ale

3.l. ....... I...-- .._._ ..

Membru sindicat in Sindicatul National "CARTEA FUNCIARA" Brasov

.

. ---- .. ------ .._ . .. .. ,,-- ..-
4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute În
cadrul partiq_~lor i?<?tiţjc~,JLJn_cţiCl__Qt=ţi!:,uţă şi d_erlul!lirea p~lrtiduluj politic;

4.1. .......
.

---- --- --- - .._-- .... -_._- --
----------- ---- --- ------- - ---- - ---- ------- ------- -----

I
Prezenta declaraţie constituie act public' şi răspund, potrivit legii penale, pentru

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:28.05.2014
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