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DECLARATIE DE INTERE! ..

Anual, până la 15 iunie

Subsemnatul Vaidos !. Marcel—Nutu. având funcţia de Director adjunct la Campu
National Izrvoru—muresului, CNP 1591115190714 , domiciliul VOSIEibErIÎ, Harghita Str
bli -, sc. et. -. apt. —

cunoscând prevederile an:. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar plî' propria
răspundere:

i'll, rll' nlxllăr,

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, ins.
grupuri de interes economic. precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte OI [;

neguvernamentale:
. Nr. de părţiUnitatea . , .

._ _ . Calitatea deţinută scoala sau--cienumne<| şl adresa— de acţiuni

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control iulie 5013 . ţ (
comerciale, ale cnmpaniilor/smcletăţllor naţlonale, ale lnstltuţiilnr de credit, ale gru purilloInteres economic, ale asociatiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguverri

Unitatea
— denumirea şi adresa —

Calitatea deţinută Valoarea Ize'i

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şilsziu :slntllita ll'

571 Sindicatul National pentru Sport si Tineret - Membru

4. Calitatea de membruih organele de conducere. administrare şi control, ri'z'lzrilll “

neeretribuitie, deţinute Îl" cadrul partidelor lpOlÎfJIZE, funcţia deţinută şi denumire ,
'

|uolltii:

!i. Contracte, Inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă ]urldicăi, consultantori aliate în derulare în timpul exercltării l'uncţşlllor, mandatelor sau d—emirlita
:llnanţate dela bugetul de stat, local şl din fonduri (externe ori încheiate cu socle '

capltal de :stat :iau unde statul este acţionar majoritar/minori
' 1 Beneficiarul

. . P r(intrati: lnsntuţla afişe? D'itanumele, contractantă East Tipul incheierii Durata
. .

. .pr umele/ :denumnea incredinţat contractul… “mm…”… ccriti'aiztulu;
. 7 , <n eai ! reumlr ş şad sa contractulVesa

_itular

Staţi/soţie



liiucle ce gradul [” ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoana fiZICă autorizată! Asociaţii familiale! Cabinete ind vicluale
asociate, societăţi clViie profesionale sau societăţi civile profesionale cu i'ăspundeşî limitadesfăşoară profesa de avocat! Organizaţii neguvernamentale! Fundaţii/ Asociaţii—

JlPrin rude dsg/admise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă:
lSe vor declara numelel denumirea şi adresa benefic arului de contract unde, prin calita;

tizularui, soţul/soţia şi rudele (la gradul i obţin contracte, aşa cum sunt clennite la punctul
„ntractele societăţilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună cu soţul/sonaş
gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dosar
acţiunilor:

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru ll'lEIllilE'llltîi'iQiEi ein.
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
17-02-2022


