.

DECLARA IE

DE INTERESE

Subsemnatul

FORNEA

************°*'*'************

I Dumitru

******'***'

' ' * * * * *****

Secretar

având funcia

de

Confederatia sindical
a

*

Na ional

*

CNP

MERID IAN
******

,domiciliul

Bucuresti
****

* * '

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii,

*******"***"

*************'*'*'*****

declar pe proprie r spundere:

1. Asociat sau acfionar la societaticomerciale, companiisocietai nationale, insitujii de eredit,grupuri deinteres economic, precum i membru
n a50Ciafily undafisau.alleorganizafineguyernamentale:
t
Unitatea
denumirea i adresa

Calitatca deinutä

Nr. de pri
sociale
sau de actiuni

Valoarea total a prilor
sociale i/sau a actiunilor

2. Calitatéa de membru in organele de conducere, administrare yi control ale societatilor comerciale, ale regilor autonome, ale companilor/

etatilor nationale, ale instítutilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asoeiatilor sau fundatilorori ale altor organizatil

n¢guvernamentale:

,

Unitatea
denumirea i

adresa -

Calitatea deinut

Valoarea beneficiilor
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3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale _i/sau sindicale

Confederatia Sindical

Comitetul

Economic

_i

Na ionalä

MERIDIAN,

Social European,

Secretar General

MEMBRU

4. Calitateade membra în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice,
funcia detinut i denumirca partidului politic.

5.Contracte,inclusivceledé asistent juridic, consultanta juridica, consultant si civile, obfinute sau aflateîn derulare în timpul exereitri
unctilor, mandatelorsaudeimnitatilorpubliceinantatedela bugetaldestat,localai:dinfonduri erterne ori tncheiatecusocietaticomereialecu
Capital de stat sau undestatuleste.actionar ajoritär/minoritar:
Bencficiarul de contract:
numele, prenumele/
denumirea _i adresa

Instituia
contractant :

denumirea i adresa

Procedura prin care
a fost încredintat
contractul

Tipul

contractuui

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea total
a contractului

Titular

Sot/sotie

Rude de gradul 1

ale titularului
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Societati comereiale/ Persoanda fizic

autorizata/ Asociaii

familialc/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societai

civile profesionale sau societáq

civile profesionale cu räspundere limitat care desfãgoarä profesia de avocat Organizaii neguvermamentale/ Fundail Asociai-

Prin rude de gradulI se înelege

2) Se vor declr

prini

pe linie ascendent _i copii pe linie descendent.

numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut,

soia _i rudele de gradul I obfin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se decíar

pe actiuni
societäii,

la care declarantul impreun cu sotul/soia
indiferent de modul de dobândire a aciunilor.

_i

rudele

Prezenta declaraie constituie act public _i r spund
incomplet al datelor menionate.

Data complet rii

de gradul

I

dein

mai

titularul, soul

contractele societilor

putin

de 5% din

comerciale

capitalul

social al

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

Semn tura

15/06/2020
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