DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de SefServ. D.A.
CNP

bI

Hang Gheorghe
la RA Aeroport Transilvania Tg Mureş
, domiciliul

.Ob -

b

, având funcţia
,

Tg Mures

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. \suciat sau action.ii la societăţi c o u u m a le. lom paiiii'socntăţi naţionale, instituţii de ciu lit, griipun di
in tu cs economic, pi cuini si tiictnhtu în asociaţii, lum am sau alte oigaui/atii iiegincrnumciitale:

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. ( alitatca de membru în oiganele de coiiduccie. adiiunistiaic si contiol ale socictaţiloi lo m eicia k , ale
îeguloi autonomi, ale companuloi'societăţilor naţionale, ale instituţiilor de eiedit. ale gm p uiiloi de interes
ceononne. ale asociaţiilor sau linidaţiiloi ou ale altoi oigani/aţn tiigu sein am in tale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

/

2.1.......
/
/

/
/
3.1.

4. ( alitatca di membru în or gam le de eondiieeie. ndm iiiisiiaic si eonii ol. i e Ir limite sau ne teii limite
diţinute in la d iu l paitideloi politice, lunetia deţinuta si deiuiniirca (iartulului [lolitie
4.1.......

T
( ontiaeti. inelusis cele de asistenţa |undica, eonsultan|ă |iiruliea. eoiisultanta si m ile , obţinuţi oii aliate
d iiiila ie în timpul e u ie ita r ii linieInloi, maiidaleloi sau demnilaliloi publice iinanlatc de la bugetul de
stat. local si din loiiduii e stim e oii uulieiate eu societăţi eomeieiale eu capital de stat sau unde stalul este
acţionai majorilai niim nit.n:
m ËÊM M K M M K m Êm m m m Êm ÊK m m iK M Œ tËÈK ÈÊnÈSm
Instituţia
ftoceduraprin
Data
Valoarea
5.1 Beneficiatul de contract numele,
contractantă
caieafost
Tipul
Durata
încheierii
totalăa
prenumele/dmumirea şi adresa
denumireaşi
încredinţat
contractului
contractului
contractului
contractului
adresa
contractul
iii

1

Titular.................
/
Soţ/so£e.................

/

/

Rude de gradul Iy aletitularului
/

Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii fkniMe/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionalesau societăţi civile
profesionale curăspundere limitatăcare
desfaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/Asociaţii^

/

^ 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

Sein natura

.......... ..

Ji9.s.f3Q.^D\£?

!

2

