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DECLAFLAŢIE DE INTERESE
DEJEU B0GDAN,

Subsemnatul/Subsemnata,

de

CONSILER SUPERI0R

La

1870625124257,

domiciliul

CNP

având funcţia

zALĂu, C.ouNDS:;]uULL ŢUsEEŢ:,ANsSTĂk.âŢf.HAŞDEU,
NR.14m , AP.6,

cunoscândprevederileart.326dinCodulpenalprivindfalsulîndeclaraţii,declarpepropriarăspundere:
naţionale, instituţii de credit, grupuri de
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi
uvernamentale:
aniza
interes economic, recum i membru în asocia ii' funda ii sau alte or
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
sociale
sau
părţilor socia]e
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa si/sau a actiunilo]
de acţiuni
1.1.

S.C.GENERALDJU CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR

Ă FALIMENT TRIBUNAL SALAJ)

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
companiilor/societăţilor naţiona]e, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
regiilor autonome,
le:
economic, ale asociaţiilor sa-u fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentaCalitateadeţinută
Unitatea
Valoareabeneficiilor
- denumirea şi adresa _
3. Calitatea dc membru în cadrul asocia

rofesionale i/sau sindicale:

3.1......

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
inută i denumirea artidului olitic:
deţinute în cadru] artidelor olitice, func
4.1......

ori aflate
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute
în deru]are în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comercia]e cu capita] de stat sau unde statul este
ionar ma
5.1.Benffidmdd:ocmastnm]ele,
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Rudedegadull* 1 ) ăle tihanhri

Sotid#o mrist!e/P±ăf icăautorizaf i/Asodati fimif le/Cmgti3ri di`fidirie,fif tasodzdE,ridăÂd"epiofirior iesausotidăfid\rileptoftridecurăpirikmlrinif iczmedesfi şoarăproftriadeavocst/Orgmiz*ieJmrit vAri*2)

*1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă_şi c?pii pe linie des.cend?ntă.
*i) Se vor declăra numele, den;m;rea ;i -adresa benef iciarului de coptr^ac.t urde, Prin .Ca.litfTtea deţ]inrtă,`

titularu'l, soţul/soţia şi rudele de gradul 1 otţin contracte, aşa cum sunt definite lq.puyctu.15. .yu s.e decl.ar,ă.
contrac'tele.socie;tăţi;or comercială pe acţiuni-la care declarantul împr_eyn4 c.u.spţu.l_/soţia şi. ru.!ele de gradul 1
deţin mai puţin de '5% din capitalul -social al societăţii, indifierent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Semnătura

Data completării
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