
2

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ENE COSTONEZ HD PLEN
„ avândfuncţiade (osl SiLi2R la _ORIMHWEA ORPMuLut AȘ ,

CNP _ „domiciliul As. DALS
| _

2ud DUC
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

]. Asociat sau acționarlasocietăți comerciale, companii/societăţi naționale, instituții de credit, grupuri de
interes economic, precumşimembruîn asociaţii, fundaţii saualte organizații neguvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţinută|sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acțiunilor

Unitatea
— denumirea şi adresa —

În arce —— 4

2. Calitateademembr uîn organelede"conducere, administrare. şi control ale.societăților comerciale, ale
regiilor autonome,alecompaniilor/sos ăţilornaţionale, aleinstituțiilor. decredit, ale grupurilor de iatres
economic,aleasociaţiilor sau fundațiilorori alealtoro anizaţii neguvernamentale:

Uniiziea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor— denumirea şi adresa —

De lacaczoea — că
3. Calitatea de membruîncadrul asociaţiilorprofesionale şi/sau sindicale
3. 1.. —.—.—== ==35E

4. Calitateade membru în organeli :de conducere, adragiiare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor|politice,tice,funcțiadeţinută şi denumirea partiduluipolitic
4.1... CONSILIER — _PAIC. i—
5. Contracte, inclusivcele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanță şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanțate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

mele/denumirea și adresa contractantă: care a fost contractului|încheierii|contractului totalăa

1
|



că

denumirea şi încredințat
i

contractului contractlui

pm —— Da — aicii aSoţoţie ..FN... Co ENĂ tao | _

O
ÎMIMISTRADE

O NPZr piemi —— ——Digai GA-5 OeŢ Se Rocos MbSR.
Rude de gradul 1” ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
atu Asociatii Bamiliale/ Cabi

civile profesionale sau societăţi civile —
profesionale cu răspundere limitată care
lesttișoarăi profesia de /Onoanizarii

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii?

» Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentăşi copii pe linie descendentă. st
” Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţiaşi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiunila care declarantul împreună cu soţu!/soţia și rudele de gradul 1 deţin m&puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modulde dobândirea acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura Dai


