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Subsemnatul

Consiliul local, Arad, Halmagiu
ll ................................................................................................................................................... ,
CNl' SEE.—im domiciliul

, nr.

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

\| uneia! sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru
în asociatii. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
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* [ nilal 'a . . _ \r. de ar i sociale \'aloarea loială » ăr ilor1

. l.
! ( alilalea detinutii [1 t

. . . .
p- .

1 - denumirea şl adresa - sau de acţiuni anuale şl/sau a acţlumlor

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

| nilalc'a ( alilalea deţinută \ \'aloarea lrenel'ieiilur
\ - denumlrca şl adresa —

\
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GAL DEPRESIUNEA SEBIS“ *Membru in organele de conducere,
GURAHONT——HALMAGIU, Sebis , 0 RON
grad STRADA ROMANA NR4/A PRESEDINTE
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*pNG—Asocm'rm HALMAGIU—
“pars—TARA ZARANDULUI, TISA, }ALTELE, ASOCIAT 0 RON
hrad, NR 53
\

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profcainnale şi/sau sindicale

4. ('alitatea de membru în organele de conducere. administrareşi control, retribuitesau neretribuitc, detinute in cadrul partidelorpolitice,
funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

lPARTIDUL NATIONAL LIBERAL HALMAGIU, PRESEDINTE

\i. ('unlractc, inclusiv cele de a " "lentă juridică, consultanţă juridică, comultanţă şi 'vilm obtinute sau aflate în derulure în timpul cxerciiirii
;l'nncţiilor, mandatelor sau demni ţilor publice tînanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri zxterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu
lcnpital de stat sau unde statul cste acţionar majoritar/minoritar:
Beneficiarul de contract: lmtiluţia ' Procedura prin care „ Duta , _

. . . . llpul . . „ Durata \ aloarca totala
\ numele. prcnumclc/ contractanta: a lost Incrudmţat . Inche ru . .

. . . . contrnclulul , contractul… a contractul…dcnumlrca şl adresa! tlcnumlrca şl adn-şa contractul contractul…
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Rude dc gradul ll'ulc ululnrului
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&, _\\u_f_\\\ \ţ—„f\ff \\JSHCIQILIU C(llliclkllllc Pciwunzi li/icJ tunuri/tiu], \\nciniii liilniliulc t'tilvinclc indn Idllulc. cuhincic uwciulc. ……ch clulc prul'winnulc sau ,sncictdti

l cl\ ilc plttlcblUllLllU cu l.!bptlnklcl'c imnului ciuc dcalnşuiuu pltllcslll tlc XIHILRIU ()IgillIl/ilţll ncgtn ctnumcnmle l'nuduul AMNILIUV'
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lx_\%\\f„\d\\f\\<g\3“ Prin l'IlL/L' dc gr…/ul [se intelege părinti pe linie ascundcntâ şi copii pe linie debccndcntă..
_— Sc vor declara numele. denumirea şi udrcşa hcnejiciurului de contract unde. [prin cal' ' ca deţinută. titularul. so_ţul/

şaua şi rudele de gradul [ obţin contracte. aşa cum şunl delinilc la punctul 3. Nu se dec aia contractele societăţilor comeruale
pe acţiuni la care dcclamntul impreună cu netul/aoţia şi rudele de gradul I detin mai puţin de 5% din capitalul social al
societăţii. indiferent dc modul de dobândire a actiunilor.

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

Duta cumplctării
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