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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, Auľel JBLER ;având Funcţia de CONSILIBR LOCAL la CONSILIUL LOCAL al
'i domĺcilĺat încom.Mosna; ; jud.Sĺbĺucunoscând
COMI'JNEI MOŞNA; CNP

pľevederĺle art. Ż9Ż din Codul Penal pľĺvĺndfalsul îndeclaraţii, declaľ pe pľoprie ľaspundeľe:

l. Asocĺat sau acţĺonaľla societăţi comeľciale, companii/socĺetăţínaţionale, instĺtuţĺide crediţ gľupuľi de
ĺnteľeseconomĺc, precum şi membľu înasociaţii, fundatii sau alte oľganĺzaÍĺi
neguveľnamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatęa
păľçilor sociale
deţinută
Calitatea
sociale sau
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.I NUESTE CAZUL

2. Calitatea de membľu înorganele de conduceľe, administľaľe şi contľol ale socĺetăţĺlorcomeľciale, ale
ľegĺĺloľautonome, ale companiiloľ/sociefiţĺIoľ naţionale, ale ĺnstítuţiĺlorde cľedĺţale grupurĺlor đeinteres
economic, ale asociaţiilor sau fundaţĺĺlororĺ ĺle alÚoľ olţanĺzatii nesuveľnamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneťlciilor

- denumirea
2.I NU ESTE CAZUL

şi adresa

-

3. Calĺtatea de membľu încadrul asocĺatĺiloľnľofesionale si/sau sindĺcďe
3.1 Sindicatul

LĺbeľRomgaz- Membľu

4. Calĺtatea de membru înoľganele de conduceľe, admĺnĺstľareşícontľol, retrĺbuĺtesau neretľĺbuiĘ
politice, functia detĺnutiĺşi denumĺľea paľtĺduluínolitic
detinute încadrul paľtiđeloľ
4.1 NUESTB

CAZUL

5. Contľacteo ĺnclusĺv cele de asĺstenţă juľidică' consultanţă şi cĺvĺle,obţĺnutesau aflate îndeľulare întimpul
exeľcităľii funcţiÍloľ,mandatelor sau demnĺtăţiloľpublĺce ĺinanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

exteľne oń încheÍatecu societiĺţi comerciale
maĺoritar/minońtaľ:
cort"acfuiĺă

nmefuľaprin
caeafoď

Tp'rl

douniĺeaşi

Îrc'€dintr

ccr'tracÍului

ađesa

coÍm:dcĺĺ

InŚiĘia
5. 1

BeneficiaÍul de mnfact n'ĺnele,

penľnelďdenľniĺea şi adrcsa

cu capital de stat sau unde statul este
h
fuctpieÍii
ccnnacruhi

Dtľah
ccntacĺfui

acţĺonaľ

Valmea

tŃlă'a
ocnfactului

]ł['lffi NU

ESTE CAZUL

Sďsoĺe

Rude de gÍađrlI')

a]e

tiulaului

SrcftĄi mrnocialď Fqsmnă fizjcă
autoriď Asmi{ii fi miliâh/ Cabirtr
irdiviÍElq cabiÍH€affiiaĘ srciĺăţi
civile pofaicrnle sau socH4i civib
pofrsimale ol mwťeĺe limiaň cae

desEşmapofaia

P'i''
') S"
itularul, soţ

ge părin1i pe linie ascendentă
şi copii pe linie descendentă.

')

umirea ţi'ud."ru beneficiaruiui đeóontract unde, prin calitatea
deţinută,
l I ob1in contracte, aşa cum sunt def,mite la punctul 5.

Prezenta declaľaţie constĺtuie act publĺc ľăspund potľivĺtlegii penale
şi
pentru inexactitatea sau

:aracteľul incomplet al dateloľ menţionate.

Data completăľii
21.03.2018

Seľftnătuľa

