DECLARAŢIE
privind interesele personale ale alesului local
Nr.
d in _______________ __

Subsemnatul [j-pj^VTu,
c.y^~n
_________ , având
calitatea/funcţia de
c ^ x i u c U iQCfru-_______ ,1a d o r u i i A i i t<x±c
,
declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.74 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, următoarele interese personale pe care
le am:
1. Funcţii deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor
publice, asociaţiilor şi fundaţiilor:________________________________________
_____________ ryjg

_______________________________________________________

2. Venituri obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura
colaborării respective:_________________________________________________

3. Participare la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din
capitalul societăţii:____________________________________________________
____________________________ ____________________________________________________________

4. Participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5%
din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000,000 le i:____________

5. Asociaţiile şi fundaţiile al căror membru sunt:
______________ _________________ (\UA

6. Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune:
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7. Funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor
publice de către soţ/soţie:_____________________________________________
_____________________________________ (\3oJy

____________________________________________

8. Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi
copii m inori:__________________________________________________________
___________________
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_____________________________________________

__________________________________________ {______________________________________________

9. Lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din a cărei
autoritate a administraţiei publice locale fac parte:___________________________
_________
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10. Cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană
fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii
administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o
ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi:________
___________________________
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________________________________________________________________

11. Orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local (în cazul primarilor,
viceprimarilor şi consilierilor locali) sau prin hotărâre a consiliului judeţean (în
cazul
preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni):

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

Data,

Semnătura,

A

