
Subsemnata, 
de INSPECTOR ŞCOLAR 
CNP 2780330220031 

Mc,_ 3~ //66. c?OJ>/ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

PANAINTE IRINA MIHAELA , având funcţia 
la INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI , 

, domiciliul STR. UNIRII NR. 8 , BL. TURN, ET. 9, AP. 53 

' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Aso ' ocjstăţi comeJ1cial nipanii/;Şocietăţi . na 'onale instit11Jii, d puri ,'d 
''mellÎliru îh asoci1 funda ifsâu Jtte verna ale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de ac iuni i/sau a ac iunilor 1.1 ...... 

2. Calitaf " rganele de conducere, adminis contr.ol Jie societăţilor comerciale, al, regiilor au(onom c, niilon ietăţiloţ. naţi~nâ e,.. âle ilor.:ţde cţ~dit, lile g11uputilor ae inte're: economic ale aso ·runda or ori al~ altor-or vernamentale.: 
Unitatea 

- denumirea i adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
2.L .... 

3. Calitatea de membru în cadrul âsocia iilor rofesionale i/sa.u sintlicale. ~ 
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA 
LSI BOTO ANI 

4. Calitatea dţ membru în organt:le de conducere, a_dministrar, , rsetr.ibuite sau neretribuite, de inute în-cadrul tlmice, func 'a de inută i denumirea olitic . 
4.1 ...... 

5. Contr~,cte,. Î!J.C~USţV cel~-~e ~.sisteliţă ju,ridică, ' conşu,tan,f~ .J':':f•dică1:•cons:~1ta~t~ şi_ ·ţiVil'et obţinute ori' a,flate În derulare în :timpul exercită·rii funcţiilor, mandatelor s~u demnitlţilo'ţ; ·publice fljlanţaţe de la bqgetul de stat, local şi din,.fonduri exter,lie ori:•î~cheiate cu sozcietăji" comer.ciale cu~~ apitihl 'stat •sâu "ilii«le •sta·tul este ,'ia: $;c ' -"'', • ·~, ·f't . - ' . .. ' . ,, ;,; . . ·. . ac·ooarma·oiitar/minoritar: !.; ... -~ ·:, . . ' . , •. ~- 'T•· • -, 5.1 Beneficiarul decontroct numele, Instituţia Proredura prin Tipul Data Durata V aloorea umele'denumirea . ooresa oonmdantă: careafoot rontra:tului îocheierii contra::tu1ui totalăa 
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denumirea şi îroroinţat contra::tului contra::tului 
~ contra::tul 

Trtular ............... 

Soţ'ro~e .... ...... . .... 

Ru:le de gra:lul 11) ale titularului 
............ 

Societăţi cometciale'Peramă fizică 

autorizată! A<roatii fumiliale/ Cabinete 
iooividual½ cabirete ~ metă\i CIP Panainte Irim Lireă 
civile pufesionale Sili metăţi civile 

tv1lhrela 
-

pcdică 
- - -

pufesionale cură<µnme limitată care 
~ pufesia de avocat/ Organi2atii 
rem , •A• • ,ua.ie'Fundatii/ ,A.o-v-i<>h;2) 

I ) 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 rudele 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. 

Data completării 

l.~.:.0[.~.°l:.q.~f ........ . 
Semnătura 

............ ~ :::::-:-........ . 
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