
DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata .
de Consilier General

PC)DAR F. MARIAN - \’ASILE . având funcția

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pl-i\ind falsul în declara{ii. declar pe propria răspundere:

lvefnanlent !n

1. Asociat sau acționar la societăfi comerciale, companii/societăți
res economic, precum și membru în asociații,
le

naționt c–r@
fundații sau alte organIzații

Nr, dc
1 părți 1 Valoarea totală a
! sociale ! părților sociale și, sau a
i sau de 1 acțiunilor

acțiuni

Unitatea
- denunlirea și adresa

Calitatea deținută

1.1. . .... s.c. FARMnibxn(al
IMPEX SRL
Str. Floare Roșie. nr. T. hi. 51 . sc. 3. 1.p. 82, sector
6, București

ASOC IA’I' l 30t 1/, 90 RON

2. Calitatea d'
comerciale. ale
ale grupurilor
91e 1_1_yg

Membru AGA

membru în organele de conducere. administrare și control ale societăților-
regiiior autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit.
de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații

â.M
1

Membru AaA 0
0

2.1. ComDania Municipala luristica S_,\
2.2. ComDania NluniciDula l:ITrctincrca Arborilor si
SDatiului Verde S . '.

emhru în cadrul asocia{iilor profesionale și/sau sindicale

membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau
Anute în cadr3Lea{184Wr poliji€e= funcția ckțjnută și denumirea palțWjIjJ_olitic

4.1 . . . . . . SECRETAR GENERAL ADJL;\(-T PARTIDUL MISCAREA POPULARĂ SECTOR 6

MEMBRU COM 1 SI. \ \ A’1- IO\.XL.\ DE ARBITRAJ SI l\TEGRITATE A PNIP

5. Contrac Un _llas cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și ci\IIe, obținute
1



ori afla
de la b'
stat sai

' în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate
de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de

unde statUl _91e acționar ma,iod țar/minoritarI
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1) Prin rude de g/l/c/l// / sc înțclcgc părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea

deținută, titularul. soțul soția și rudele de gradul I ob1,in contracte. așa cum sunt defInite la punctul 5. Nu
se declară contractele stlcictă IiI(Ir cc.nlcrciaic pc acțiuni la care dcclarantul înlprcună cu soțul/soția și
rudele de gradul I dețin luai puțin de 5". 1, din capitalul social al societății. indiferent de modul de
dobândire a acțiuniItIr

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data complctării
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