
DECLARAŢIE DE INTERESE 3  |0  ,0é> ,2X> lfc>

Subsemp 
de Sel

atul/Subsemnata, Hang Gheorghe
serviciu Deservire aeronave Ia RA Aeroport Transilvania Tg Mureş

, având funcţia
9

CNP , domiciliul Tg Murs
9

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

1. \sociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
mlciis ccomunic, picciim si nieinbi 11 in asociaţii, luni

anii suuclati nationale, iiisiitiilii de cicdil. liiiipim ele 
atu s.iii alic oiuani/alii nepusei iiameiilalc:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. ( a b l a k a  de i i iunbiu în ordinele de coiiduccic. .idminisii .11 c m eonii ol a k  socicl.ililoi comei cinic. ale 
icgidoi .iiilonoim. ak  coinp.iiiidm socicl.ililoi napúnak,  a k  nisiiiuliiloi de u i . d i l . a k  giupiniloi  de în lu e s  
economic, .de .imiu .iIiiIui s.iii luinlalnliu un ale alini 01 ».im/.itii m.i»n\c 1 n a n u n la k :_________________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

s. ( .dilate.1 de n iu i ihm în cadi ui asnuatidui  pioksion.de si >.m sindicale
3.1......

4. ( a li laUa <k iiKinluu în oiu.inclc ik  coiiduccic. . idmii iisi i. iic si um i lu l ,  ic lnhuitc s.iii ncictnbuilc .  
deţinuţi în 1 .uliul par ink Im politice, liindi.i ik l inula  m d u i i iu i iu a  d.ii lidiilui politic
4.1.......

5. ( ontractc, inclush cele de asistenţă juridică, cousullani.i jiiiidica. coiisiill.inlă si ciule, ohlinule nu aliate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau dunniiuiilni publice linanlale de la bii“ clul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comei ciak ui capital de stal sau unde statul este 
acţmnarjnajoritar/ininoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia Proceduraprin
contractantă: careafost Tipul
denumirea şi meredinţat contractului

adresa contractul

Dala
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular....

Soţ/soţie..

Rude de gradul I1J ale titularului

Societăţi cc 
autorizată/̂  
individuale 
civile profe 
profesional 
desfăşoară 
neguvemar

merriale/Persoană fizică 
Asociaţii familiale/ Cabinete 
j cabinete asociate, societăţi 
aonale sau societăţi civile 
î cu răspundere limitată care 
irofesia de avocat/ Organizaţii 
nentale/Fundaţii/ Asodaţii2)

1)

2) Se 
soţul/soţia

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilojr comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prez
caracteru

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

Data completării
...... : i

Semnătura

10.06.2015

2


