CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

REGISTRATURA GENERALA
Nr. 1a.61 oin _/4. g,( . 2sV_

DECLARATIE
privind interesele personale ale alesului local
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Subsemnatul GRUMEZESCU

FLORIN,

avdnd, calitatealfuncjia de CONSILIER
JUDETEAN, la CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, declar pe propria rdspundere, in
conformitate cu prevederile afi,74 din Legea nr.39312004 privina Stutotol aleqilor locali,

urmdtoarele interese personale pe care le am:
1' Funclii definute in cadrul societd{ilor comerciale, autoritdlilor gi instituliilor publice,
asocialiilor qi fundafiilor:
- membru CA spitalul de pshihiatrie Sf. Nicolae Roman
2. Venituri oblinute din colaborarea cu orice persoani fizicd sau juridicd gi natura
colabordrii respective:
- indemnizalie consilier judelean - 9 642lei
- membru cA spitalul de pshihiatrie sf. Nicolae Roman -3r4lei
3. Participare Ia capitalul societdfilor comerciale, dacd aceasta depdqegte 5% din
capitalul societdtii:
Nu este cantl

4. Pattictparea la capitalul societdlilor comerciale, dacd aceasta nu depd,seqte 5% din

capitalul societdtii, dar depdqeste valoarea de 100.000.000 lei:
Nu este caztl
5. Asocialiile qi fundaliile al cdror membru sunt:
Nu este cazaL

6. Bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune:
Casa de locuit- sat Cuci, com Bozieni

7. Funcfiile delinute in cadrul societdlilor comerciale, autoritdlilor sau instituliilor

publice de cltre so!/sofie:
Nu este cazul

8. Bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune de cdtre sot/so{ie 9i copii

minori:

Casa de locuit -sat Cuci. com Bozieni

9. Lista proprietdlilor detinute pe raza unitdtll administrativ-teritoriale din
autoritate a administratiei publice locale fac parte:
Casa de locuit- sat Cuci. com Bozieni

a cdrei

10. Cadourile gi orice beneficii materiale sau avantaje fdcute de orice persoand

fizicd ori
dejinutd in cadrul autoritdfli administraliei
itd de alegii locali intr-o ocazie publicd sau
toritdti:

Nu este cazvl

1. Orice alte interese, stabilite prin hot[r6re a consiliului local (in carul primarilor,
viceprimarilor qi consilierilor locali) sau prin hotdrdre a consiliului
3,raq.utt (in cazul
preqed-intelui gi vicepresedintelui acestuia gi al consilierilor judeleni):
Nu este cantl
1

Prczenta declaralie constituie act public gi rdspund, conform legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
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