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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemna ţul/Subsemnata,
BĂCEANU ION TONI
de Director Operaţional interimar
la RA Aeroport Transilvania Tg.Mures
CNP

, domiciliul

, având funcţia
9

Sâncraiu de Mureş, jud.Mureş,
9

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

S jj
Unitatea
- denumirea şi adresa -

^ir. ele pă^ţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1......
Nu e cazul

i f
Unitatea
- denumirea şi adresa -

p

ş

ijiji:, -,C^yneri:Îăle,Jjţile
.’upuriior .ţie iniejres
'SKts«Jrifc? thf&fw>**îi<'sV^

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Administrator, preşedinte
CA

4.536 lei

2.1.......
Banca Cooperatistă „ Mureşul” Tg.Mureş

;dc>fiicuibru îji cudrul asociiiiiilur'piŢiicsionîiJii si/'Vau

"’-i,"»?'.

3.1......
Nu e cazul

ţti^ţîife

4;A.(Ci]|jţVâţfe;
Îe tln u ti®
U .......
Sfu e cazul

5. Contract :, inclusiv cele de asistenţă juridică,, conşulţapţâ juridică, consultanţă:şi civile,; obţinute ori aflate
n,;derulare in timpul iM iu tjiu 1undiilui, inuiulutiloi sau dimnilaiilni publici linantati di la bugetul di
tat, local şjji clin fonddri externe ..ori.încheiate cu societăţi: ;edmer>ciâÎei;cu capital de stat sau unde sfatul este
icţionuiMii;
i.l Beneficiau1decontract numele,
Instituţia
Procedurapdn
lipul
Data
Durata
Valoarea
1

prenumele/: enurrriieaşi adresa

contractantă;
denumireaşi
adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului

închderii
contractului

contractului

totalăa
contractului

Titular.....
Nuecazul
Soţ/soţie....

Rndedegjac ul Tale titularului

Societăţi con sdale/Pasoană fizică
autorizată/Ai bdaţiifemiliale/Căbinete
individuale, c ibineteasociate, societăţi
civileprofesieoale sausocietăţidvile
profesionalecuiăspuncbe Matăcaie
desfaşoarăpn ifesiadeavocat/Organizaţii
neguvemame iMe/Fundajii/AsodaţiT
1}Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă,
2) Se v or declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia Şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor Comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
>% din cap:ii alul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

SemnjtW a

10.06.2015
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