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DECLARATIE DE INTERESE
Martin
Subsemnatul/Subsemnata,
Consilier
de

Florina

principal

Ditectia

Deseuri

Cecilia
si

Subsatnte

, având funcţia
Periculoase

la
Bucuresti

CNP

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere:
I. Asociat sau ac ţionar la societăţ i comerciale, companii/societ ăţi na ţionale, institutii de credit, grupuri de
interes econorpic, precum şi membru în asocia li, funda il sau alte organiza li neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Unitatea
Calitatea de ţinută
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

-

-

-

-

2. Calitatea de mernbru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companidorisoelet ăţilor na ţionale, ale institu ţillor de credit, ale grupurilor de interes
economie, ale asocia ţillor sau funda ţiilor ori ale altor organi7aţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea de ţinută
Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa —
2.1
-

-

-

_
_
_

3. Calitatea de membru in eadrul asocia iilor profesionale ş l/sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conduccre, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, func ia derinut ă şi denumirea partidului politle

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă ju ridic ă, consultant ă juridic ă , consultan ş i civile, obţinute ori aflate
in derulare în timpul exercit ă rii func ţillor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de
stat, local ş i din fonduri externe ori inehelate cu societ ăţi comerciale en capital de stat sau unde statul este
1

1

acionar niajoritar/minoritar:
Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa
-

Proceduraprin
careafost
inctedinţat
contractul
-

SoVsoţie ...............

-

Rude de gradul II) ale titularului
...
Societăţi cometuiale/Persoană fizică
autorizată/Asociaţii firmiliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societ¥
civileprofesionale sgir societăţi civile
profesionalecurăspunderelimitatăcare
desraşoarăprofesiadeavocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii2)

5.1 Beneficiarul decontract numele,
prenumele/denumirea şi adresa
Titular...

Ttpul
contractului

Data ..
inc heiern
coniractubi.

Durata
contractul ui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea
tptarăa

contractului

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent ă.
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

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

Data completării

Semn ătura

2

