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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de consilier

, având functia
MERARIU MONICA
la MMSC - DG AM POS Mediu — DMIP FC
, domiciliul Bucuresti,

CNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere:

1. Asociat sau ac ţionar la societăti comerciale, compa.nii/societăţi naţionale, inshtutii de credit, grupuri de
interes economic, precmn şi membru în asociatfi, fundaţil sau alte ory,aniza ţil neguvernamen e:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1 .1......
,,,,--

2. Calitatea de membru în organde de conducere, administrare şi control ale sorietăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companillor/societ ăţilor naţionale, ale institu ţillor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asoda ţillor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţil neguvernamentale:
—

Unitatea
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

—

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asocia 1or profesionale şi/sau si
3.1
_ — --_____

cale

4. Calitatea' de membru în organele de conducere, administrare şi controii retribuite sau neretribuite,
_detinute In cadrul partidelor po tice, functla de nutil şi denumirea partidului potttic
4.1
.,-5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultan 0 ă juridică, consultantă şi civile, obtinute ori allate
în derulare în timpul exercit ării funOilor, mandatelor sau demnitătitor publice finantate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
Insfitaitia
Tipul
Data
Durata
Valoatea
5.1 Beneficiarul de contract nunrele,
Pnxeduraprin
tdală a
prenumelekktnumitua şi adresa
contwantă:
careafost
contractului
incheierii
contractului

1

denumirea şi
adtesa

incredinţat
contradul

_____ _._

_________

contractului

contractului

_ ___ _ .__
--,-

Soţ/soţie

...

RudeckgradulPaletitularului
...
...
SocietiliconucialelPersoanăfizică
aubarizWAsocialiifamiliale/Cabinete
socidăţi
rabinete
civileprofesionale sausocietăţi civile
ptefesionale cu răspunclele limitităcate
desraşoatăixofesiadeavocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundatii/Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă 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
societă Oilor comerciale pe acHiuni la care declarantul împreun ă cu soOul/soOia Oi rudele de gradul I deOin mai
puOin de 5% din capitalul social al societ ă Hii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor.
I)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Senmărnra

Data completării

,••

2

