




DECLARAŢIE DE INTERESE 

Nr . ......... din .................. . 

eţului Cluj, 
cunoscând 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic,
precum si membru În asociatii. fundatii sau alte oraanizatii ne1ruvernamentale:

Valoarea totală 
Unitatea Calitatea Nr. de pătţi sociale sau a pătţilor 

- denumirea şi adresa - deţinută de acţiuni sociale şi/sau a 
actiunilor 

I.I. ..... -

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome,
ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau
fundatiilor ori ale altor oraanizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -

2.1. ..... -

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. ..... -

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute În cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ...... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu
societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar ma· oritar/minoritar:

htinţia. Prooruapin 
rua 5.1 Beneficiaulcea:t11ro:�µaJ1.1me'demmiiea � caeahlt Tpil 

hheierii 
lliaa Vamea.Dfalăa 

şirlesa cm.ruiiea.şi me:tiiţt canarului 
canarului 

ccmarului a:nmdlllui 
rlesa. canarul 

T!lub· . ......... . .... - - - - - -

� .......... ..... - - - - - -

Rlrlece gµdi!J1l a1e 1inhuiui .. . .. ....... - - - - - -

Sociaa;i.am�ciae'Pei9:măfuicăa:taizalăl � 

nniW�n:li\-xWe,crunre� � 
civileµoiesicmlesai�civileµoresicmew 

raµn::laelimilatăcae<ESlăşcaăµoiesiace� 
- - - - - -

��'ellaimae'Fm.i(ii' � 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, 

aşa cum s\Ult definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentrn inexactitatea sau caracternl incomplet al 
datelo1· menţionate. 

Data completă1·ii Semnătura, 

07.06.2021 
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