H n O V b .Z ù h b

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Sef serviciu tehnic
CNP

Potcoava Gheorghe Cristian
, având funcţia
la RA Aeroport Transilvania Targu Mureş
,
, domiciliul

Singiorgiu de Mures,s

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
I. \social sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/sociitaţi nationale, inslitiilii de credit. gi opuri di
economic, precum şi membru în asociaţii, funr aţii sau alte organizaţii neguuTiiamenlalc:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
Calitatea deţinută
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1.......Nu este cazul
interes

2. ( iililalca de m cnihni iii orgnncle de conducere, .idm inistiaie şi control ale societăţilor c o im re ia h . ale
legiilor autonome, ale companiilor/socictălilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale g ru p u rilo r de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neginernanientale:_______________________
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
denumirea şi adresa 2.1........Nu este cazul

A ( 'aliiatea de m em bru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......Nu este cazul

4. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în ca d r ul partidelor politice, funcţia deţinută şi d e n u mirea partidului politic__________________
4 .1 ....... Nu este cazul

5. ( o i i tracle. in d u si\ cele de asistentă ju rid ică, consultau ă ju rid ică, consultantă şi ci\ ile, obţinute ori aflate
în d eru lare în timpul esrrcil.îrii luncliilor, m andatelor sau demnităţilor publice lliiantale de la bugetul de
stal, local si din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stal sau unde statul este
5.1 Benefidaml decontracfc numele*
prenumde/denumirea şi adresa

Instituţia
oontractantă

Proceduraprin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

moedinţat
contractul

contractului

contractului

Titular.................Nu este cazul

Sot/sotie................NuestecazuL

Rude de gradul I1Jale titularului
............... Nu estecazul
Societăţi comerciale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii famiMe/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcate
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvonamantale/Rtndaţii/ Asodatii2)

1) 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
societă ilor comerciale pe ac iuni la care declarantul împreună cu so ul/so ia i rudele de gradul I de in mai
pu in de 5% din capitalul social al societă ii, indiferent de modul de dobândire a ac iunilor.

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

Data completării

Semnătura

13.06.2016

2

