
DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatu IISubsemnllta,
de CONS AS SOCIALA

(",,",ii~==;;;'~";\R1;;A~N;'iU""~UJTA~ANGELACAMf.:L1A
la PRIMARIA ORASULUI TASNAD, _

• domiciliul

având
funcţia

cunoscând preveder-ile arr. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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i~~titutiilor de credit, ale g;rupnrilor de rutere

""
Calitatea dC(inutii V~loare~beneficiilor

•

4. Calitatea de me'nbru in crganete de conducere, administrare şi control, relribulte sau ncrett-îbuitc
deţinute în cadrul partidelor poli[iec, functia deţiuută şi denumirea partidului p"litic

I 4_'- "

5, Clmtracte, inclusiv cele dl' asistenj:iijuridică, consulteuiă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercirurii functiilur, maudatelnr sau demnităţilor publice finantate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe urî Încheiate cu sccterăn comerciale cu capihll de stat SIIU unde sbt,,( este
acţionar ma· nrsrar/mineritar:
5_1 BerdiMuldeo:::rnroct m.llele, Im:ituţia l'ro.:alum Ti I::lam Dumta Valoan:",j
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p'''''LOllde/ocmlln"''''~iadresa call1llelHn1fr careafDst mnll<dului î.-.;h;:i€tii contrrdului tctaMa
de!1umire.lşi îroedirl\'ll OOllllIdului c"!1tră1ul
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nular __ , .... , ...,

Soţfsojie.. " ....... "-
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II rtegJlI-'etnarmtlaldFundaţiiiA"x.iilVi

11Prin J'lIde de gradul r se în(elege părinţi pe linie ascendenti şi copii pe linic descendenta.
2) Se vor dedanl numele, denumirea şi adresa beneficimu lui de contract unde, prin cal ltatea deţin ulA, titu larul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe aqil111i la Care declarantul Împreună cu soţul/soţia ~i rudele de gradul I deţin mai pulin de
5% din capitalul social al SOCidiiţii, indiCerent de modul de dobândi'e ~ nqillmloL

Prezenta declaratie constituie act public ~l răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea ""l
caracterul incomplet at datelor menţionate.

Data completării
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