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funclia de PRE$EDINTE la Consiliul
pe propria rdspundere, in conformitate cu
rivind Statutui alegilor locali, urmdtoarele
erciale, autoritdlilor gi instituliilor publice,

din data de 04.07 "2016:

ilie in cadrul
VA
Asocialiei de Dezvoltare
lLIg III

Interdomunitar[ "EIJRONEST" cu data de 8 iulie 2016:
bru A.G.A. in cadrul Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "EURONEST";
-me bru titular in cadrul Comitetului Regiunilor cu data de 3 aprilie 2017.
2.Y ituri oblinute din colaborarea cu orice persoand fizicl, sau juridica gi natura
cola
ii respective:
I
emnrzalie preqedinte C.J. Neam[ - 136.932lei.

3.P
ea

-.{.

cipare la capitalul societd{ilor comerciale, dacd aceasta depdgegte 5% din
italul societdfii:
.....NI1.....

Faficiparea la capitalul societdlilor comerciale, dacd, aceasta nu depdqeqte 5%o din

capitaluf societd{ii, dar depSgegte valoarea de 100.000.000 lei:
5. AsQcialiile gi fundaliile al cdror membru sunt:

-

melnbru

aI Consiliului de Administra{ie in

Cadrul Asociatiei de Dezvoltare

Interc orrl u nitard, "EU RON E S T" ;
- menfbru A.G.A. in cadrul Asocialiei de Dezvoltarea Intercomunitard "EIIRONEST";
- menlbru titular in cadrul Comitetului Regiunilor cu data de 3 aprilie 2017.

6. Bu urile imobile delinute in proprietate sau in concesiune:
intravilan in comuna VAndtori-Neam!, judelul Neam!;
ftament in oragul TArgu Neam!, judelui Neam!;
de locuit, localitatea Sducegti, judelul Bacdu;
-t en, localitatea Sducegti, judelul Bacdu.
F
fiile delinute in cadrul societd{ilor comerciale, autoritdlilor sau institu{iilor
publice e c6tre so!/so!ie:

-t

l.

sau

in concesiune de cdtre so!/sofie gi copii

unitafli administrativ-teritoriale din a

cdrei

arte;

eamt,judeful Neam!
elul Neam!.
avantaje fdcute de orice persoand fizicd ori

delinutd in cadrul autoritAfli administraliei
itd de alegii locali intr-o ocazie publicd sau

::r:1"'
dre a consiliului local (in cazul primarilor,
in hotdrdre a consiliului jude{ean (in cazul
j
.

udeleni)

:
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I

gi rdspund, conform lpgii penale, pentru
or.

