Nn { io / ±Ţc of,` +o + c`

DECLARAŢIE DE INTERESE
de

Subscmnotul/Subsemnata,
consilier

CNP

2671214312957

la
,

domiciliul

IUGA IOANA MARINELA
DIPP

având funcţia

Za]ău. b-dul Mihai viteazu nr.29. bl.D1. sc.A. et.2. ap.6

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum Şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neEuvernamenta]e:
Nr. de părţisocialesaudeacţiuni

Unitatea

Valoarea totală apărţilorsocialeŞi/sauaacţiunilor

Calitatea deţinută

- denumirea şi adresa 1.1......-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi contro] ale societăţi]or comercia]e, a]e
regiilor autonome, ale companiilor/societăţi]or naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1......_

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale Şi/sau sindicale:
3 . 1 . . . . . . Sindicatul "Pc/b/i.c#s "

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul i)artidelor po]itice, functia detinută Şi denumirea partidu]ui politic:
4.1......_

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consu
]tanţă juridică, consu]tanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţii]or, mandatelor sau demnităţilor publice rinanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar ma.ioritar/minoritar:
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Rudedegmdull* 1) de tihriamhri

Sotidăticmriale/Hsomăfiricăairizdă/Asotiaf if il aldcf ietehdi`ridualgcăbhsteasocistBsotief idvnep[of imalesausrid#d\rilep[of iandecuiăpmdaehî"caiedf ifi şoarăpiofiriadea`ocat/Orgpizti nşg]vcmammle/Flmdati /Asociati *2)

* 1) Prin rude de gradul 1 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indif;erent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public Şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomp]et al date]or menţionate.

Semnătura

Data comp]etării
18.05.2020
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