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DECLARAŢIE DE INTERESE
MARGIN

Subsemnatuvsubsemnata,

de

_CONSILIER JUDETEAN_ la

CNP

1660723312991_,

având funcţia

GABRIEL ADRIAN

_CONSII+IUL JUDETEAN ZALAU _

___.

nr.27A
in loc.Zalau, str.Paraulul,

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind f"sul în declaraţfi, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăfi nafionale, instituţii de crediţ grupuri de
interes economic. precum Şi membru ^in asociatii. fundatii sau alte orEanizatii neguvernamentale:
Valoarea totală apărilorsocialeşi/sauaactiunilor
Nr. de părisocialesaudeactimi
Unitatea
Calitatea
deţinută
- denumirea şi adresa 1.1. . .".

2. Ca]Îtatea de membru ^m organele de conducere, administrare şi contro] ale societăţi]or comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
Înteres economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orEanizatii ne"vemamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
C alitatea deţinută
- denumirea Şi adresa 2 . 1 . SDEE TRANSILVANIA NORD

Director Divizie

246594

3. Calitatea de membru în cadru] asociatiilor i)rofesiona]e Şi/sau sindicale:
3.1.....-

4. Calîtatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partîdelor politice. functia detinută Şi denumirea i]artidului politic:
4.1. vicepresedinte PNL Zalau

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, co
nsu)tanţă juridică, consultanţă şi civile, obţînute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţfflor, mandatelor sau demnităfflor publice r]nanţate de la
bugetul de stat, local Şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde
statul este actionar ma.i oritar/minoritar:

EETri- E? Ep E
1

m^ririEffi _ vd-•axm-affi

Tm...............

st8/st*.'.............

Ruded3gaddF€ 1) ale tidaiului

Socidătic mriale/Pc"omăfizicăamizHtă/Asodaf ifimflialercadri m3ridi`tidualqfidpasodaBsod ăpciuepmf iftrisamd ă dvibHoftrimdecuripmdeplrimitaf icared*pmf iad3ainDcaolQgarizaţi mK"ASXH*2)

*.1^)`P.rin rude.de. gradul 1 s.e înţ_elege părinîi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenţă.
*2.) Se v?: d:cla:a nyTel?, dem!!r!_ir?a _şi adresa beneficiarulri} di c;nţract unde, prin calitatea deţinută,

ţi_trl?rul.. :oîul/s.oţi_a..şi rude|e qe _gradu| | obţin contracte,-aşa cum sunţ defirtiţe |a iJnctu| 5. Nu se iec|arâ
C.o_nL:_acţe!e s:.Cie.tăţ.i!:r :omerf ia.le. pe ac.ţiu_ni la care declardntul împreună -cu soţul/;oţia şi rudele de gradul 1
deţin mai puţin de 5% din capitaiui sociai ai societăţii, indifierent de riodui de dobâridire â a;ţiuril;r.

Prezenta declaraţie constituie act public Şi răspund potrivit legii penale i)entru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţio"te.

Data completării

Semn tura

•.......18.05.2020........
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