DECLARAȚIE DE INTERESE
COMUNA
cuî 3896'
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Subsemnatul Grosu Ioan , având funcția de refernt de specialitate la Primaria
Vetis , domiciliul in Satu Mare cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:
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) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută,
titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5.
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Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării
11.06.2020
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