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DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul BARGAU G MARIAN AURELIAN

având funcția de
Director general

ADMINISTRATIA STRAZILOR, Bucuresti , SECTOR 1

la

CNP , domiciliul SECTOR 1 , judetul Bucuresti
Bl\

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''»'+=HnnH»n •• e +

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere:

1. ,\sociat sau acționar la societăți colncrcialc, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, III•ecunI Și nrernbr'u
în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

L:nitatca
- denumirea și adresa - C-alitatca deținută

Nr. de părți sociale
sau de acțiuni

\'aloarca totală a părților
sociale și/sau a acțiunilor

,OOD LUCK SRL , Barlad , Vaslui ,
[str . Bariera Puiesti , nr . 33 Asociat PARTI SOCIALE; IOO 1200 RON

GAU MARIAN AGENT DE ASIGURARE
RL , Domnesti , Ilfov , STR SFINTII 1 Asociat
ONSTANTIN SI ELENA, NR. 28

PARTI SOCIALE; 95 1400 RON
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2. Calitatea de nrembr ll în organele de conducere, administrare Și control ale societăților comerciale, ale rcgiilor autonome, ale compa4M
societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau funda{iilor ori ale altor organizații
neguvernamentale:

Lnitatt’u
denumirea și adI'csa

(-alitatca deținută \’aloarca beneficiilor

3. ('alitatca de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adrninistl'arc Și contI-oI, r'ctl'ibuite sau nel-ctribuitc, deținute în cadrul. partidelor- politice,
funcția deținută și dcnumil•ca partidului politic

'ARTIDUL MISCAREA POPULARA FILIALA SECTOR 1 SECRETAR GENERATI

ARTIDUL MISCAREA POPULARA BUCURESTI , SECRETAR GENERAL

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță julldică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul crcrcitării
funcțiilor, mandatelor sau dcnlnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acționar Ina.jor-ital'/minoritar:
BenefIciarul de contract

numele, pl'cnurnclc/
denunril'ca și adI-csa

Instituția
contracta n tă

dcnunril'ca și adresa

1>1'oct'du I-a prin CIl!'C
a fost încl'cdin{at

contractul
1-ipul

contractului

Data
Incheierii

contI-actului

Durata
contractului

\’altbarca totală
a contractului

Titular

Soț 'soțic
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Rude de gradul 11 > ale titulalulu i

Socîetăji comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăji civile profesionale sau societăți

civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvernamentale/ Fundații/ Asocîații2)

1) Prin rude de gradul / se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficialului de contract unde, prin calitatea.deținută, țjtulaIUl, so1l11/

soția și rud-eli–de graăiii î dbțin &ontrăcte, ași cum sunt definite la puactul 5. Nu se deiȚară contractele s’ocietăților confercîale
pe acțiuni la care declarantu1 împreună cu soțul/soția și rudele de gradul T deȚin mai puțin de 5% din capitalul social al
societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

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

Data completării Semnătura

I
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