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DECLARAÞIE DE INTERESE
Subsemnata, FECHETE V. LUMINIÞA-EUGENIA, având funcþia de director
executiv la Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor

Sãlaj, CNP 2740514312967,

domici[iul: loc. Criºeni, nr.249, jud. Sãlaj, cunoscând prevederile art. 292 din Codu] pena[

privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere:

1. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale, companii/societãþi naþionale, instituþii de
credit, grupuri de interes economic, precum ºi membru în asociaþii, fundaþii sau alte
organizaþii neguvername ntale:

Unitatea

- denumirea ºi adresa -

Cal itatea deþinutã

Nr. de pãfti sociale sau
de acþiuni

Valoarea totalã apãftilorsocialeºi/sau aacþiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru în organe]e de conducere, administrare ºi control ale societãþilor
comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societãþilor naþionale, ale instituþiilor de
credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaþiilor sau fundaþiilor ori ale altor
organizaþii neguvername ntale:
Valoarea
Unitatea
Cal itatea deþinutã
- denumirea ºi adresa beneficiilor
2.1......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaþiilor profesionale ºi/sau sindicale
3.1. Asociaþia directorilor executivi ai S.P.C.J.E.P. din România -membru

4. Ca]itatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau
neretribuite, deþinute în cadrul partidelor politice, funcþia deþinutã ºi denumirea partidului
po]itic
4.1......

tanþã ºi civile,
5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþã juridicã, consul
obþinute ori aflate în de rulare în timpu] exercitãrii funcþii]or, mandate]or sau demnitãþilor
publice finanþate de la b ugetul de stat, Iocal ªi din fonduri externe ori încheiate cu societãþi
comerciale cu capita] de stat sau unde statul este acþionar majoritar/minoritar:

5.1Beneficiamldeocmast

"mle,pmLmele/denumimºi
afitm

Instdfi
dmumirmºiafiffi

Pr-ricarea
ftxst

`rikmfir"cdm

Tid

m
^ritiri

-

aHmamui

Vdoana

ti"a

"dHKm

Timar

stwsotie...............

RLKbdegam11)detidm

scrid#aHnrie/pdrif icãamrizaf lAsf if lnil ale/Cmhet hdivflAale,cãbhet asociaBsod f civflepiofri esauridãtic vilepDfri ecurif mk mHni"caied±proftsrideaMcx#©negiNq"mrie/FtiKkti /Astri z)

]) Prin r%c7e c7e grczc7c// J se înþelege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.

2) Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
deþinutã, titularul, soþul/soþia ºi rudele de gradul 1 obþin contracte, aºa cum sunt definite la punctul 5.
Nu se declarã contractele societãþilor comerciale pe acþiuni la care declarantul împreunã cu
soþul/soþia ºi rudele de gradul 1 deþin mai puþin de 5% din capitalul social al societãþii, indiferent de
modul de dobândire a acþiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracteru] incomp]et al datelor menþionate.

Data completãrii
28.05.2021

