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DECLARAÞIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de DIRECTORECONIMIC
CNP

`

având funcþia

SOJKA ATILA IOAN
la S.C TRANSURBIS SA

1620815312958

, domici]iu]

Municipiul zALAU str.Salcamilor nr.17. Judetul sALAJ

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere:
anii/societãþi naþion ale, institdþii de cnedit, grupuri de
`,1.yAsociat sau acþionar la societãþi comerciaLe, comp

aþii sau alte organjzaþii neguvernamentale:
intereº economic, precum` ºi,~ membru în asoeiaþii, fund
Unitatea

Nr. de pãrþisocialesaudeacþiuni

Valoarea totalã apãrþilorsocialeºi/sauaacþiunilor

100

50.000 RON

Calitatea deþinutã

- denumirea ºi adresa -

Asociat

1.1 . . . . . . SONA IMPEX SRL Zalau Str.C.Coposu Nr.40 Jud.Salaj

2. Calitatea de meribru\ în organele de conducere, administrare ºi cont rol ale societãþilor comerciale, ale
: regiilor. autonoine, al'e 6ompaniîloi./societãþilor naþionale, ale instituþii]or de credît, ale grupurilor de interes
economje, ale asociaþiiloi. sau fu`ridaþiilor ori a]e,altororEanizaþii rieguvernamentale: ^
Unitatea
Cal itatea deþinutã

- denumirea ºi adresa -

Valoarea beneficiilor

2.1......

*

+rikl6ii/sau s`indî \yî ` ^^^

3., Calitatea de membru în cadrul.asocîaþiîlor profesib

-þÞþ

3.1......

`' ãdriiriistrare` ºi coºidenumir'eapartîd
ntro[;uluipd
:4. Calitatea de membru, îri`' dr8`anele de 6onduc6re,\deþinuteîncadrulpartîdelorpoli\tice,funcþiadeþihutã
ˆ.-(;.

'

;

.,,

4.1. . . . . . UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA ,ORGANIZATIA ORASANEASCA ZALAU-VICEPRESEDINTE

5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþã juridicã, consultãnþã ºi civile, obþinute ori aflate
în derulare în timpul exercitãrii funcþiilor, mandatelor sau demnitãþilor publice finanþate de la bugetul de
stat, local ºi din fonduri externe ori încheiate cu societãþi comerciale Cu capital de stat sau unde statul este
acþionar ma.ioritar/minoritar:

5.1 Beneficiaml d3 cor" nimele,
p[emmelJdmumriastadresa

hstibria

Piooedm Fh
careafi]st
1

Tqiþul
.

1"
^ridririi

DmB
ocmmdil`ri

Vdc"
totdãa

denumireaºiafim

`h-rihlþfl,aHdam

aHfflui

aHm"

Tîbdar

styst*e...............

Rud3degadull['de"amhri

Socist#o mriale/Persomãf icãa]rizatã/AsodaÂifimiliale/Cãbhebehdi`riduale,cãbrieti3asociaft}sotief icivileprof icmalesmisotidãÂci`rileimfirionalecuiãpmdfmhif icare#Efiri,îLpf i

]) Prin r24de c7e grczc7#/ J se înþelege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.

2) S-e vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deþinutã, titularul,
soþul/soþia ºi rudele de gradul 1 obþin contracte, aºa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarã contractele
societãþilor comerciale pe acþiuni la care declarantul împreunã cu soþul/soþia ºi rudele de gradul 1 deþin mai puþin de
5°/o din capitalul social al societãþii, indiferent de modul de dobândire a acþiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracteru] incomplet a] datelor menþionate.

Data comp]etãrii
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