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DECLARAÞIE DE INTERESE
S'dbsc=natþ:!/Subsemnata,
consilier
de
2671214312957

__._..

la

domiciliul

având funcþia

IUGA I0ANA MARINELA

DIPP

Zalãu. b-dul Mihai viteazu nr.29. bl.D1, sc.A, et.2. al2ri

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere:
1. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale, companivsocietãþi naþionale, instituþii de credit, grupuri de
interes economic precum ªi membru în asociatii fund atii sau alte or2anizatii neguvernamentale:
Nr. de pãrþisocialesaudeacþiuni

Unitatea

Valoarea totalã apãrþilorsocialeºi/sauaacþiunilor

Calitatea deþinutã

- denumirea ºi adresa 1.1......_,

2. Calitatea de membru în organele 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 neguvernamentale :
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deþinutã
- denumirea ªi adresa 2.1......-

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale ªi/sau sindicale:
3.1......-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ºi contro], retribuite sau neretribuite,
detinute în cadru] partidelor po]itice, functia deþinutã ªi denumirea partidu]ui po]itic:

-

4.1......J_

5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consu
ltanþã juridicã, consultanþã ºi civi]e, obþinute ori aflate
în derulare în timpul exercitãrii funcþii]or, mandate]or sau demnitãþilor publice finanþate de la bugetul de
stat, ]oca] ªi din fonduri externe ori încheiate cu societãþi comerciale cu capita] de stat sau unde statul este
actionar maj oritar/minoritar :

n*

5.1.Benffidanhdeooi"ctmmele,

pmmmlJdmnritastadnm

ˆ

dHnmimst
adiEsa

mxri pri
ombach]l
1

^ri#ri i" vbddÞãÞ

TH

caieafist

fixm"

^

.`

,,`L"

,

/

Timzm . . ' . . . . . . . . . "

stþ(sttie...............*

Rudedegaddl 1) ale timlanm

Srie"mrialdpeisoanafirica irizdã/Asodaf if infliale/Calrieiehdi\d ]algcãbrieteasodaft;sotief id`rilep[ofirimalesausotistãtici\rilepiof icmalecuiãpmdemlri f icaredf iºcripiofiriadeavocatrorganizafi e/RmdativAstriaf i*2)

*.1_)` P~rin rude.de_ gradul 1 se înþelege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.

*2) Se v?: d?cla:a nrTel?, denu.m.irîa _ºi adresa beneficiarului di cJntract unde, prin calitatea deþinutã,
titularul, :oþu|/s_oþi_a__ºi rude|e de _gradu| | obþin contracte, aºa cum sunt definite ,a p;nctu| 5. Nu se dec|arâ
c?n.t.racte!e so.cie.tãþ.il^:r :omerf ia.le. pe ?c.þiu.ni la care de?l?rantul împreunã -cu soþul/;oþia ºi rudele de gradul 1
deþin mai puþin de 5% din capitalul social al societãþii, indiferent de ;odul de dobâridire ã a;þiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menþionate.

Data completãrii

Semnãtura

27.05.2021
®®,4,,,,,,4,4®®®4,®,,,,,®,,,®,®,,,,,,

2

