DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Director executiv
CNP

1680320323984

BRAD I ILIE
la
domiciliul

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu

având funcţia

Gura Râului, Nr. 602, jud. Sibiu

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic.. precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte 01'2anizaţii ne2uvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau de părţilor sociale şi/sau
- denumirea şi adresa acţiuni
a acţiunilor
I. 1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societlţllor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociatillor sau fundatiilor ori ale altor 01'2aoizatil nee:uvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa2.1. .....

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1. secretar - Sindicatul profesional- APIA

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul oartidelor oolitice. funcţia detinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1.. ....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitlrii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe
ori încheiate cu societiti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritar/minoritar:
Procroura Jlln
numek;
Valalreatdală
Duma
Dala încheierii
T!p,11
careafu;t
5.1 BereOOMJI decootra:t
Insitupacootra:1anlă:
a contractului
ccutractului
cootrocrului
cootra1Ului
dentnnirea� cdexi
µe,umeJe,'dentnnireaşi�
îocredirţi
Tlll.llar ......... ......

caira;tul

1

i

Soţlg::ţie . ..............
Rooeoo gra:1u11nale titularului ............

Soc� romerciale/Panm fizicăattcrim'
A.n:ia{ii fumiliale/Cabinete irrlividuale,
cabirete� gxidăţi civik poresklnale

I

sau 9Xietăţi civile pioresialalecu tă5pl.lrme

limitatăaue�ă pofesiaoo�
Oi�i reguverramnale/Fun:laţiil

> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor
comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul
social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
1

21

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Data completării
15.05.2018
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