
'IIIAIIA COMUNEI
HALHAGIU

… M&“ZZZ'M
DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subscmnata, %W—AN GAXSPAEL , având funcţia
de Gemma măi—w mix 'ţuiaiâct. la imam ce n. aim—am ,

CNP [G&oiethhh ,domiciliul HarraC'ăut'airdÎivăw—Vb'mti— … “**?"

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

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

Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Unitatea
* denumirea şi adresa —

(/
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
— denumirea si adresa —

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...… m……“ …am Sims—iin.

\
L/

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ......

/L/5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflati
in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esti
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Baietidatuldeoontmetmmele, Instituţia Piooainaprin 13111] Data Durata Valoarea

…de/dmwnireaşiadresa “urmariti! nerealist oormadului încheiau ocxmwului totalăa

1



(\“—W * * in ”… f
. —dmwni1uÎşÎ Îxiéedmţzf * " * ' "** &)?qu\\ e , „ f * „ f ; adresa_f cum…Titular...….… * ***%f

Sot/soţie . .ÎÎ. *fiii “ix
Ruiedegadmămmm *

Societăţi comminle/ Peis<mă fizică
amuzată/Asociaţii familialăCabinde
individuale, cabineteasociate, societăţi
civile pl'OÎéSionalesau societăţi civile
profesionale cu lăspundeie limitată (are
dăiăşoaăpmlésiade avocat/Organizaţii
neguvmiaimitale/ Fundaţii/ Asociatii”

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

Data completării Semnătura
(_ale ol- Zoll


