DECLARATIE
privind interesele personale ale alesului local
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Subselmnatul RADU N. Tudorel. avAnd calitatea de
Consiliul
Judelean Neam!:, declar pe propria rispundere, in conformitate cu prevederile-Efr.
nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, urmdtoarele interese personale pe care le am:
1. Funcfii definute

Tn

cadrul societi{ilor comerciale, autoritdlilor gi instituliilor publice, asociafiilor

gi fundaliilor:

-

Pregedinte- Comisia de TnvdfdmAnt, sdnitate, culturd, proteclie socialS
activit5{i sportive 9i de agrement
Pregedinte - Asocialia RomAnd pentru Culturd, Arte, Dezvoltare 9i Educalie
Vicepre:;edinte - Societatea Scriitorilor din judelul Neam!, Piatra-Neam!,

gi familie,

- p. Venituri ob(inute din colaborarea cu orice persoand fizicd sau juridicd gi natura
'
colabordrii respective
-8970|ei- indemnizlie consilier judelean
-18462- pensie

3. Participare la capitalul societdfilor comerciale, dacd aceasta depdgeste 5% din

capitalul

societd{ii:

-

nu este cazul

4. Participarea

lat capitalul societdlilor comerciale, dacd aceasta nu depdgeste 5% din capitalul
societdfii, dar depdgegte valoarea de 100.000.000 lei:

-

nu este cazul

5. Asocialiile gifundafiile al cdror membru sunt

'.-i- Asocialia lnternalionald a Criticilor Literari, cu sediul la Roma.
6. Bunurile imobile de{inute in proprietate sau

-

Tn

concesiune

nu este cazul

7. Funcliile definute in cadrul societSlilor comerciale, autoritSlilor sau instituliilor publice de cdtre
soflsofie:

-

nu este cazul

8. Bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune de cdtre soflsofie gi copii minori:

-

nu este cazul

9. Lista proprietdlilor delinute pe raza unitdlii administrativ-teritoriale din
administraliei publice locale fac parte

-

nu este rcazul

a cdrei autoritate

a

10. Cadourile gi orice beneficii materiale sau avantaje ficute de orice persoand fizicd ori juridicd,
ia delinutd Tn cadrul autoritilii administraliei publice locaie; orice
alegii locali Tntr-o ocazie publica sau festivd devin proprietatea

legate
ea$ou
ae6|ei..'.
- nu este cazul", t,,,!..

',

11. Orice alte interese, stabilite prin hotdrdre a consiliutui local (in cazul primarilor,
viceprimarilor gi consilierilor locali) sau prin hotdrAre a consiliutuijudelean (in cazul
pregedintelui gi vicepregedintelui acestuia gi al consilierilor jude{eni):

-

nu este cazul

Prezenta declara{ie constituie act public
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
Data,

3f

.,ot' )-

ai rdspund, conform legii penale,

pentru

Semn5ltrra.
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