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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Mostenescu Cosmin Sergiu , având funcția
de consilier superior la Primaria Oras Bals y

CNP „ domiciliul Oras Bals,
3

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, deciar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăți comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri i
|

interes economic, precumși membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: naNr. de părți Vaioarea totală aÎnitatea a. EI , că .
, . Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

— denumirea și adresa —
ei dat Stiri A md nde acțiuni si/saua acțiuniloiLa | | |

| 2 = -

12. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, a
| regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de inter
| economic,ale asociaţiilor sau fundațiilorori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea |

LL — denumirea și adresa —|INA2.1. - -

Calitatea deținută Valoarea beneficiilor

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale și/sau sindicale
3.1, Membru sindicat Primaria Oras Olt

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retrihuite sau neretribuit
|
detinute în cadrul partidelor politice, funcția detinută și denumirea partidului politic
4.]-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta și civile, obţinute sau afla
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanțate de la bugetul c

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul es
acționar majoritar/minoritar:



Proceduraprini Instituţia Data Valoarea
5.1] Beneticiarul de contract: numele, contractantă: careafost Tipul i-heieri |

Durala totala
prenumele; denumirea şi aclresa denumirea şi încredințat|conacului |a |

Contractului|| adie carteactul contracteilui
„

contractulu

|Tirmac aaa ama
i o] pe Po

SO SOEE ș mamca sea = sa
|

| a m și a a =
|

|

=
Rude de gradul [ale |

titularul... |- = - - - -

| Societăţi comerciale/ Persoană fizică
” autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi

! civile profesionale sau societăţi civile -
| profesionale cu răspundleze limitată care
| desfişoară profesiade avocat/ Organizaţii
! neguvernarmentale/ Fundaiii/ Asociaţii)

1) Prin rude de gradul ] se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumireași adresa beneficiarului de contract unde, princalitatea deținută,titularul

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de

5%din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completării

OI. V8 2020

Due rmoaiaetbentite

Semnățura


