DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatut/Subsemnata,
de Administrator provizoriu
CNP

Căruceriu-Negre Octavia,
având funcţia
ia Societatea Şantierui Navai Mangaba S.A.,
domiciiiui

cunoscând prevederiie art. 292 din Codui penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe propria răspundere:
antr societăţi naţion
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uvernar
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sociale sau
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

Caiitatea deţinută

credit, grupuri de
Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

i i ......

r e ^ f o r ^ t o n o m e , aie com paniiior/societăţiior^a^onâle.m Îe'instîtuţîdondeicredrU aie grmpuriior de interes,
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

Valoarea beneitciilor

Caiitatea deţinută

2 . i .......

3c3âM tăiea3eiRemRamaaaM i*s^
3.1......

in organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite,
4.1.......

5. Contracte, mciusiv ceie de asistenţa juridică, cousuitanţa ju n ă ig H Ş n s uitănWşCM
însdet^aţeHÎn§hmpu!seMrcţtariiăiuncpUorRmama^ţe!ol^aaid< unnimţiior; puhiice finanţate de ia hugctui de
stat, local şi dm fonduri externe ori încheiate cu societăp corn erciaiecuSt
5.1BcneScianildecontractnunide,
penumele'denuniiieaşiadiesa

instituţia
conhadanti

Procedurapnn
carea&xt

Tipul
ccMiactuhii

Data
thdieiehi

Dmata
conttactuhii

Valoaiea
totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular................

Soţ&otie.............. -

Rude de gradul?'ale titularului

Societăţi oomemiale/Petsoanăfizică
autrxizatâ' Asociaţii familiale'Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
dvile profesionale sausocietăţi dvile
profesionalecu răspundemlimitatăcaie
desfaşoamprofesia de avocat/Or^nizaţii
neguvemameniale'Fundatu'Asociaţi?'
" Prin ruc/e r/e grat/u/7se înţelege părinţi pe iinie ascendentă şi copii pe iinie descendentă.
*' 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 contractare
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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 incompiet a! datelor menţionate.

Data completării
02.12.2019

Semnătura

.â/.

