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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef Serv.

Hang Marioara , având funcţia
la RA Aeroport Transilvania Tg Mureş ,

CNP , domiciliul Tg Mures
---------------- ■ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Vsoci.it s.iu aclion.ii l.i societăţi comerciale, mnip 
întins uoiioniii, pumni si meinbiii în asoualii. Iu iu

anii/soeutăţi naţionali, instituţii di crulil, giupuii di 
aţii sau alte oigani/atii negtixei iiamenlale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

ereiale. ah 
r de iniei i-'

2. ( ulitulca de imiiibrii in oi garnie di conduci u . admmisliarc şi control ale soeictaliloi eon 
lignint anionomé, ale conipamiloi socnlatiloi naţionali, aii institutului di ucdil. aii giupiiiilo

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3 ( alilalea de mcmbiii în ladrul asoeiatuloi piolisionali si/s.ui sindicale
3.1......

4. Calitatea dc membru în organele dc condu 
deţinute în ladrul pailideloi politice, liiniţia du

u n .  adminn 
nulă si denun

tiare sj cu 
ii rea partid

nlrol,
uluijio

ii li limite sau nei iti ibinti 
litie

4.1.......

5. ( on tracic, incluşii cile de asistenţa |iiiidica, consultanta |imdica, eoiisiillanla si ciule, obţinute oi i aflaţi 
în derulare în timpul exercitării timcliilnr, mandatelor sau deninilfililor publice liuanţaie de la bugetul di 
stal, local şi din ronduri externe ori încheiate eu societăţi comerciale eu capital de stal sau unde stalul esti 
acţionar mnjoritar/minnritur:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pmrrrde/âninriirea şi adresa

Instituţia 
contractantă 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
carealbst 
încredinţai 
contractul

lipul
contractului

Data
încheierii

contractului
Durata

contractului
Valoarea 
totală a 

contractului

1



T itular.....................

Soţ/soţie.....................

R ude de gradul Ilj ale titularului

Societăţi com eiriak/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fem iliak/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu  răspundere limitată caie 
desfeşoaiăprofesiade avocat/ Organizaţii 
neguvernarnentak/ Fundaţii/ Asociaţii2-*

^ Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor 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 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Sempăţpra

14.06.2016.......................  .................... i ......

/

2


