
%3//;;. 0524;
DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnata, COPACEANU ADRIANA-IULIA, având funcţia de inspector de muncă la
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRAŞOV, CNP 1, domiciliul

, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,declar următoarele:

. Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea . . . . .
cl . . Calitatea deţinută soc1ale sau părţilor socrale— enumirea ŞI adresa—

. . . . .de acţiuni şr/sau a acţiunilor
1.1…… nu este cazul

A

d
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor— enumlrea si adresa —

2.1 ...... nu este cazul

3.1 nu este cazul

4.1 ...... nu este cazul

. pnn Durata ValoareaS.IBmelîcmrldeoumammmle, oumaaamă: matbst Timi Dataîndleierii
[ lpmmnelddemnirwşim (hranireaşi îrnedinţat mumii macului .
u

al .
adresa camil '



Talnar...... nu este cazul

Soţ Copăceanu Dan-Alexandru Prestări
AsociatmicşiadminisuatorlaSC-Lba MmicipiulCodlea SEAP servicii 28.112019 12 luni 78001eiPmmDataKrmSRL DPO

Servicii de SEAP DPO 06.03.2020 12 luni 3000 lei
Gospodărire
Măgura Codlei
SRL Codlea

ComunaSânpeuu SEAP DPO 0701220 12 luni 3600 lei

SpitalulMinicipal . .

C ll
SEAP DPO 30.122019 12lum 180001e1

Casade Culunăa
Municipiului SEAP DPO 19.112019 12 luni 3600 lei
Codlea

Clubul S.… SEAP DPO 29.012020 12 luni 8000 leiUmversttarBiaşov

RuledegiadulIUaletimlarului... nu
este cazul

. . “| P %EC .“. "'E .” :l'. l"l rtsîîmmmww
civilepmiesionalesausocietăţicivile
potesioulewrăspurderelimimtăcare

]) Prin rude de gradulI 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
societăţilorcomerciale pe acţiuni la care declarantul îm
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modu

preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul [ deţin mai puţin de
| de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

26.05.2021


