DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatui/Subsemnata,
CHIVU MARIAN
, având funcţia
de SEF CENTRU ELECTRIFICARE
la SC ELECTRIFICARE CFR SA-SUC. CRAIOVA
CNP

, d o m ic iliu l

CRAIOVA.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernan
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
părţilor sociale
Calitatea deţinută
sociale sau
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......

____
_____________________ 1__________________ _____________ ___
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonorr e. i le compan^ior/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
. ...
Valoarea beneficiilor
. . . .
i
Calitatea deţinuta
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de m e n 1 '- 1 > codrul asociaţiilor profesionale sUsaii sindicale
5.1 .....MEMBRU IN SINDICATUL CENTRUL ELECTRIFICARE CRAIOVA

4. Ca'itfTea d" meu *>r:¿ N i r ^ r e l t de 'coi dh-oc-je, ad.rnbTitrure >i eentrpii,; “etribuite sau
deţinute în codrul parii
lofitke funcţii fi
•’’rea partidului politic
4.1 ..... 7

5. Contracte inclusiv cele :V asistenţă juridică cor >. Hanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în deruU> Li ‘h
Uf - " 'racţr'A r. r md : Io • •••t tUnr-jfăţ’lcr prhlrcc fraanţate deda bugetul de
stat, local
vrc’Y . -•:. t aţ iti? de stat sau unde statul este
acţionar raajoraar/-' Inoritnr
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Tipul
Data
Instituţia
i Pnxeduraprin
Durata
Vaicare:»
încheierii
pienumclodeninniiui şi adresa
contractului
contractantă:
cae a fost
contractului
totalăa
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular.................

Soţ/soţie.................

Rude de gradul I1' aletitularului

Societăţi comerciale/' Persoană fizică
autorizată/Asociaţii lamiliaie/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspurvlex Iiiridatăcare
destăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
negpvemamenlale/ Fundaţii/Asociaţii21
1' 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 I 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 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social a) societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

Semnătura

2

