
DECLARATIE DF. INTERESE

Subsemnata
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HALMAGIU
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Primaria, Arad, Halmagiu

Halmagiu, j udetul Arad

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:

în asociaţii. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
!. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale. companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuride interes economic, precum şi membru

[ uilatca
— dcnumirca şi adresa -

('alilalca dcţinnlă .\'r. de părţi &ociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adminislrareşi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor!
societăţilor naţionale, alc instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic. ale asociaţii!" sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii
neguvernamenlale:

[ nilalea
- denumirea şi adrcia -

(“alilalca deţinută Valoarea beneficiilor
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;3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesiunule şi/sau xindicale
»

i

SINDICATUL LIBER AL SALARIATILOR DIN PRIMARIA MUN TIMISOARA, MEMBRU

funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4. Calitatea de membruin organele de conducere, administrareşi control. retribuitesau ”retribuite, deţinuteut cadrul partidelorpolitice,

capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

î.Cnntracte. incluxiv cele di: asixtcnţă juridici, consultanţi juridici consultanţă şi civile, abţinutc nu aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice tînantatc de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe oriiunchi-jane cu societăţi comerciale cu

Beneficiarul de contract: Instituţia Pratt-dura prin cart „. Data , _. . . . lipul „ . .. Durata \ aliiarea totalanumele. prenuniclc/ contrat nta: a luat incredinţat . incheierii . .
. . . . contractului _ contractului a contractului

; denuiiiirca şi atli'csa ilcnumirt'a şl adresa contrat-tul cunirartului
!

„,litulai'

Snţmnuc

Rudc dc gradul I'lalc titularului

\.Nnciciiiu cunicx'ciulc l'a—mumii Ii/icii LlulUil/lllll Anu—mui llunilialc' ("zihinctc indi\iiluulc.cabinctc asociate suciciiiţi civile pl'tlithltlnuic suit societăţi

iunile prnl'csiunulc cu i'iinpumluru iillllllllll Cult.“ dcăiîiştllllflpl'tllcşllldc1l\(\t:lll/Ulgltlllltihl|“!ngCl'll'dlllclll'dlw luiiduţii ASUCI'AUI')
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ll Prin riu/u du gr…/ul lsc intelege părinţi pe linie u>ccndcntâ şi copii pe linie descendentă.
.

7) Se vor declara numclc. denumirea şi udrcşa hcncjiciarului de contract unde„ 'prin calitatea deţinută; titularuL sotul/soţia ŞI rudele de gradul I obţin contracte. aşa cum sunt delinitc la punctul 3. Nu se dec ara contractele souetaţllor comerctale
pe acţiuni la care dcclaruntul impreună cu soţul/Soţia şi rudclc de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al
societatii. indiferent dc modul de dobândire a actiunilor.

Prezenta dcclaratic constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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