N

DECLARA IE

având funcia
SINDICALA NAIONAL

STOICESCU MARIAN

Subsemnatul,
de

DE INTERESE

CONFEDERAIA

MERIDIAN

la

Pre_edinte executiv

domiciliul

CNP

BUCURESTI,

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

declar pe propria rspundere:

institufii dé credit, grupuri de
intereseconomic, precum _i membru iîn asociaii, fundaii sau alte organizaii neguyernamentale:
Valoarea total

1Asociatsau actionar la societäi comerciale,companii/societati

naionale,

Nr. de päri

Unitatea
- denumirea i

...

Calitatea detinut

adresa-

sociale sau

pr tilor

a

sociale

de
actiuni _i/sau a aciunilor

NU ESTE CAZUL

ale
2. Calitatea de membru în organélede conducere, administrare _i control ale societfilor comerciale,

regiilor autonome, ale companülor/societilor

naionale, ale institufilorde credit,
alegrupurilor
d e interes

economic,ale asociatilor saufundaiilor.ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea

Valoarea beneficiilor

Calitatea deinut

denumirea _i adresa
2.1. Federatia pentru Apararea Padurilor

fara beneficii

Presedinte
Presedintee
Presedinte

2.2 Consiliul Forestierilor Europeni

2.3 Societatea Academic Forestier European _

farabeneficii

fara beneficii

3.Calitatea
demembru incadrul asociatilor profesionale yisausindicale
1 Confederatia Consilva

fara beneficii

Presedinte

.2Confederaia Sindical Naionala Meridian_

farabeneficii

Presedinte executiv

4. Calitatea demembru in organele deconducere,administrare si control, retribuite sau neretribuite,

detinute in.cadrulpartidelor politice, functia detinut _idenumireapartidului politic
4.1..

NU ESTE CAZUL

5. Contracte,inclusiv cele de asistenf juridic, consultant si civile, obtinute sau aflate în derulare în timpul
exercitäriifunctiilor,mandatelor sau demnitätilor publice finantate de la bugetul de stat, local _i din fonduri
externe ori încheiate cu societäti comerciale cu capital dé stat sau unde statul este acionar

majoritar/minoritar:

Institutia

Procedura pn

5.1 Beneficianl de contract: mmel,

contractant

care a fost

Tipul

prenumele/danumiea _i acdresa

denumirea

încredinat

Contractili

adiesa

contractl

Data
încheieni
contachhi

Durata
contractlhi

cONFORM

CU ORIGINALULJ

Valcarea
totald a
contractuli

Tit'ar....
NU ESTE CAZUL

Sotsope.
NU ESTE CAZUL

Rudede gradull'ale titularuti
NU ESTE CAZUL
Societäai conmerciale/ Persoan fizic
autornzat Asociaii familiale/ Cabinete

individale, cabinete asociate, societä
civile profesionale sau societj civile
profesionale curspundere limitat care
desta_oar profesia de avocat' Oxganizaji

NUESTE
CAZUL

uvemamentale/ Fundajii AsociatjiP
DPrin rude de gradul I se întelege prini

pe linie ascendent i copii pe linie descendent.

2) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut,
sotul/soia _i rudele de gradul I obin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5.

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

Data complet rii

titularul,

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semn tura

10.06.2020

CONFORM
CU ORIGINALUL

