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DECLARAÞIE DE INTERESE

Subsemnatul Szilãgyi Gh. R6beii lstvãn având, funcþia de viceiM.eºedinte la Consiliul Judeþean
Sãlaj, CNP 1800318314026, domiciliu] Za]au, strada Emil Cioran nr 8. judetul
Sãlaj,cunoscând art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria
].ãspundere:
1. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale` companii/societãþi naþionale, instituþii de credit, grupuri derilcreseconomic,precumºimembruînasociaþii,fuidatiisaualteorganizaþiineguvemainentalc:
Nr. de pãrþi
sociale

Valoarea totalã a

sau de actiuni

ªi/sau a actimilor

-

-

-

-

-

_

-

-

-

Calitatea
deþinutã

Unitatea
- denumirea ºi adresã -

-

pãrþilor sociale

2. Calitatca dc membru în organcle dc conduccrc, administrare ºi control alc societãþilor comercialc, alc
regiilor autonomc, ale companiilor/societãþilor naþionale, ale instituþiilor de crcdit, ale grupurilor de iiitercs
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor sau al altor organizatii ncguvcmamcniale:
Valoarea beneficiilor
C alitatca deþinutã
Unitatea

- denunirea ºi adresã -

-

-

-

-

-

-

-

2.L.....

3. Calitatea dc mcmbru în cadrul asociaþiilor profesionale ºi/sau sindicalc:

4. Calitatea dc membru în organclc de conduccrc, adminisirarc ªi coiitrol, retribuit,e sau ncretribuitc, deþinute în
cadnil partidelor politice. fmcþia deþinutã ºi denumirea partidului politic: UDMR
4,1. Preºedinte executiv UDMR Sãlaj

Membru in Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) UDMR

Membru in Biroul Permanent UDMR
5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþã ªi ci\'ilc, obþinutc sau aflaic în dcrularc în iimpul
cxercitãrii fuicþiilor, mandatelor sau demnitãþilor publicc finanþatc de la bugetul dc stat, local ºi din fondui
exteme ori încheiate cu societãþi comcrciale cu capital de stat sau unde statul estc acþionar majoritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract:
Instituþia
Data
Duata
Valoarca
Procedura
Tipul
numele, prenumcle/dcnumirea
încheierii
tolalã a
contractantã :
contraccontracprin care
contraccontractului
denumirea ºi
a fost
tului
ºi adresa
tului
tului
încredinþatcontractul
adresa
Titular....

-

-

_

-

-

Soþ/Soþie....

-

-

-

-

-

-

Rude dc gradul I Hl) a|etitularului

Societãþi comerciale/Persoanãfi7,icãautorizatã/Asociaþi famil ale/Cabri eteindividuale,cabineteasociate,societãþicivileprofesionalesausocietãþicivileprofesionalecurãspunderelimitatãcaredesfãºoarãprofesiadeavocat/organi7,aþi neguvemamentale/Fundaþi /Asociaþi „

*1) Prin rude de gradul 1 se ^m{elege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.

*2) Se vor decJara numele, demimirea ºi adresa beneficiarului de contracf unde, prin calitatea
detinutã, tiþulanul, soþuJi``soþia ºi "dele de gradul 1 obþin contracþe, aºa cum sunt definite la puncþul
5. Nu se declarã conþracþele societãþilor comerclale pe acþiuni la care declaranfitl împreunã cu
.softtl/'soþia ºi "dele de gradul 1 deþin mai puþin de 5% din capitalul social al `societãfii, indi.f.ereni de
modul de dobândii.e a acþiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund
inexactitatea sau cai.actei.ul incomplet al datelor menþionate.

Data completãrii:

lo.06-2p2/

2

poti.ivit legii penale pentru

