1644/15.06.2020
Nr./data:__________________
DECLARAğIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
CNP

RUSU ROMANA MARIA
_____________________________________________

ƷEF SERVICIU - CONS. JURIDIC
_______________________________
__________________

la

, domiciliul

, având funcĠia

CONSILIUL JUDETEAN ALBA
_____________________________________________

,

ALBA IULIA, JUDEăUL
________________________________________________

ALBA
______________________________________________________________________________________

,

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraĠii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acĠionar la societăĠi comerciale, companii/societăĠi naĠionale, instituĠii de credit, grupuri de
interes economic, precum úi membru în asociaĠii, fundaĠii sau alte organizaĠii neguvernamentale:
Nr. de părĠi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deĠinută
sociale sau
părĠilor sociale
– denumirea úi adresa –
de acĠiuni
úi/sau a acĠiunilor
1.1…...

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare úi control ale societăĠilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăĠilor naĠionale, ale instituĠiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaĠiilor sau fundaĠiilor ori ale altor organizaĠii neguvernamentale:
Unitatea – denumirea úi adresa –
Calitatea deĠinută
Valoarea beneficiilor
2.1……

1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaĠiilor profesionale úi/sau sindicale
3.1…...
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ALBA

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare úi control, retribuite sau neretribuite,
deĠinute în cadrul partidelor politice, funcĠia deĠinută úi denumirea partidului politic
4.1……

Contracte,
inclusiv
de asistenĠă
juridică,
consultanĠă
civile, obĠinute
sau
aflate ori
în derulare
5.5.Contracte,
inclusiv
celecele
de asistenĄÄ
juridicÄ,
consultanĄÄ
juridicÄ,úiconsultanĄÄ
Āi civile,
obĄinute
aflate în în
timpul
exercitării
funcĠiilor,
mandatelor
sau
demnităĠilor
publice
finanĠate
de
la
bugetul
de
stat,
local
úi din
derulare în timpul exercitÄrii funcĄiilor, mandatelor sau demnitÄĄilor publice finanĄate de la bugetul de stat,
local
Āi
fonduri
externe
ori
încheiate
cu
societăĠi
comerciale
cu
capital
de
stat
sau
unde
statul
este
acĠionar
din fonduri externe ori încheiate cu societÄĄi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acĄionar
majoritar/minoritar:
majoritar/minoritar:
Procedura prin
Tipul
Data încheierii
Durata
Valoarea totală
care a fost
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
InstituĠia contractantă:
contractului
contractului
contractului
a contractului
încredinĠat
prenumele/denumirea úi adresa
denumirea úi adresa
contractul
Titular …………...

SoĠ/soĠie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………

SocietăĠi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ AsociaĠii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăĠi
civile profesionale sau societăĠi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăúoară profesia de avocat/
OrganizaĠii neguvernamentale/ FundaĠii/
AsociaĠii2)

1)

Prin
rude Ide
I se înĠelege
părinĠi Āi
pecopii
linie
úi copii pe linie descendentă.
1) Prin rude
de gradul
se gradul
înĄelege pÄrinĄi
pe linie ascendentÄ
pe ascendentă
linie descendentÄ.
2) declara numele, denumirea Āi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deĄinutÄ, titularul, soĄul/soĄia Āi rudele de gradul I obĄin
2) Se vor
Se vor declara numele, denumirea úi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deĠinută,
contracte, aĀa cum sunt definite la punctul 5.Nu se declarÄ contractele societÄĄilor comerciale pe acĄiuni la care declarantul împreunÄ cu soĄul/soĄia Āi
titularul,
soĠul/soĠia
úi puĄin
rudele
dedin
gradul
I obĠin
contracte,
aúa
cum
sunt definite
la punctul 5.
rudele de gradul
I deĄin mai
de 5%
capitalul
societÄĄii,
indiferent de
modul
de dobândire
a acĄiunilor.

Prezenta declaraĠie constituie act public úi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menĠionate.

Prezenta declaraĄie constituie act public Āi rÄspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menĄionate.
Data completării

Semnătura

12 IUNIE 2020
.....................................

……………………………….

2

