
 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata TOMITA M. MIHAELA-ALIDA, având funcţia de Manager proiect la Universitatea De
Vest Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul **********, ***** **** ******, nr. *****, bl. ****,
sc. ****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1403359

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1.1 Fundatia UVT Tmisoara -
Timis ********************* Membru Presedinte 0 RON

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 Sindicatul UVT - membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

16-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata TOPAI G. NADIA-VERONICA, având funcţia de Șef birou la Universitatea De Vest Din
Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** **** ***************, nr. **, bl. ****, sc.
****, et. **, apt. ** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1261086

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

10-06-2022
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnatul TRAILESCU I. ANTON, având funcţia de Președinte de Senat la Universitatea De Vest
Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** **** *************************, nr.
*, bl. ****, sc. ****, et. *, apt. * 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1165938

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1
Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

1 / 12



Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap. 2

Comisia
Locală de
Fond Funciar
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

atribuire
directă

contract de
asistență
juridică și
reprezentare

23.06.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locala
de fond
funciar
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistența
juridică și
reprezentare
instanță

23.06.2021 pe durata
procesului 3570 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locala
de fond
funciar
Ciacova
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistența
juridică și
reprezentare
instanță

23.06.2021 pe durata
procesului 3570 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locala
de fond
funciar
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

23.06.2021 pe durata
procesului 3570 RON
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Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Curtea de
Arbitraj de pe
langă Camera
de C.A.
Timișoara

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

23.06.2021 pe durata
procesului 119 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

UAT Comuna
Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

07.07.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Orașul
Ciacova
Primarul
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Redactare
obiecțiuni 22.07.2021 pe durata

procesului 595 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locala
de aplicare a
legii Fondului
Funciar
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

26.07.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia

U.A.T. Orașul
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Redactare
contestație 30.08.2021 pe durata

procesului 1190 RON
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Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

UAT Comuna
Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

06.09.2021 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Curtea de
Arbitraj de pe
langă Camera
de C.A.
Timișoara,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

07.09.2021 pe durata
procesului 119 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

21.09.2021 pe durata
procesului 3570 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

UAT Comuna
Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

27.09.2021 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA

U.A.T.
Comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

21.10.2021 pe durata
procesului 4760 RON

4 / 12



Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

06.10.2021 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

UAT Comuna
Periam
Comuna
Periam,
judetul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

14.10.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

UAT Comuna
Giera Comuna
Giera, județul
Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

16.11.2021 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caras
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

26.11.2021 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu

U.A.T.
Comuna
Cornereva
Comuna

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare

26.11.2021 pe durata
procesului 5950 RON
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Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Cornereva,
judetul Caraș
Severin

în instanță

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Pesac
Comuna
Pesac, judetul
Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

07.12.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraț
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

14.12.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locală
de fond
funciar
Comuna
Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

16.12.2021 pe durata
procesului 4760 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Pesac
Comuna
Pesac, județul
Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

16.12.2021 pe durata
procesului 7140 RON

Cabinet U.A.T. Orașul Atribuire Contract de 03.01.2022 pe durata 11900 RON
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individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

directă

asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

procesului

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

31.01.2022 pe durata
procesului 3570 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al Comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

02.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al Comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

02.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,

Consiliul Local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

02.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON
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nr. 8, ap.2

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T.
Comuna
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

02.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

03.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

03.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

03.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada

Consilul local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

03.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON
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General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comuna
Săcălaz si
Primarul
comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

03.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. comuna
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

14.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. comuna
Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

22.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al comunei
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

25.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -

U.A.T. comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

25.02.2022 pe durata
procesului 5950 RON

9 / 12



Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Severin

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Consiliul local
al comunei
Săcălaz
Comuna
Săcălaz,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

01.03.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. orașul
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

22.03.2022 pe durata
procesului 3570 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. orașul
Ciacova
Orașul
Ciacova,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

04.04.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

04.04.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de

U.A.T. orașul
Ciacova

Atribuire
directă

Contract de
asistență 05.04.2022 pe durata

procesului 11900 RON

10 / 12



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Orașul
Ciacova,
județul Timiș

juridică și
reprezentare
în instanță

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

14.04.2022 pe durata
procesului 7140 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

U.A.T. comuna
Cornereva
Comuna
Cornereva,
județul Caraș
Severin

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

28.04.2022 pe durata
procesului 5950 RON

Cabinet
individual de
avocat Anton
Trăilescu
Timisoara -
Timis
ROMANIA
Strada
General
Eremia
Grigorescu,
nr. 8, ap.2

Comisia locală
de fond
funciar Periam
Comuna
Periam,
județul Timiș

Atribuire
directă

Contract de
asistență
juridică și
reprezentare
în instanță

16.05.2022 pe durata
procesului 5950 RON

11 / 12



 
 

Data completării Semnătura

14-06-2022

12 / 12



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnatul TUCAN D. DUMITRU, având funcţia de Director Departament la Universitatea De
Vest Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** **** **************, nr. **, bl.
***, sc. ****, et. *, apt. ** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1350036

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1.1 Biblioteca Judeteana Timis
Sorin Titel - Timis
**********************

Altele Membru in Consiliul de
administratie - RON

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 Asociația de literatură generală și comparată din România - Membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

14-06-2022

2 / 2



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata TUDOR I. MARILENA-OFELIA, având funcţia de Șef serviciu la Universitatea De Vest
Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul ********, ***** **** **********, nr. ****, bl. ****, sc.
****, et. ****, apt. **** 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1402414

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

16-06-2022

2 / 2



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata TURSIE T. CORINA-MARIA-FLORICA, având funcţia de Manager proiect la
Universitatea De Vest Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** *****
**********, nr. ****, bl. **, sc. *, et. *, apt. * 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

811269

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 Sindicatul Universitas Timisiensis - membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

15-06-2022

2 / 2



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

30 de zile de la numire
  

Subsemnata TARANU I. DOMNITA-ILINCA, având funcţia de Manager proiect la Universitatea De
Vest Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** **** ******************, nr. **,
bl. ****, sc. ****, et. ****, apt. * 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

151084

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1 Uniunea Scriitorilor Timisoara - membru

3.2 Asociatia de Studii Iberoamericane din Romania - membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

Soţ/soţie

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

04-03-2022

2 / 2



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata TIMOFTE I. PETRONELA, având funcţia de Șef birou la Universitatea De Vest Din
Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** **** *********, nr. **, bl. ****, sc. ****,
et. ****, apt. * 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

797159

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

13-05-2022

2 / 2



 
DECLARAŢIE DE INTERESE  

Anual, până la 15 iunie
  

Subsemnata ȚIPLEA C. Lavinia-Diana, având funcţia de Director Departament la Universitatea De
Vest Din Timisoara, CNP ************* , domiciliul *********, ***** ***** ***************, nr. **,
bl. **, sc. *, et. *, apt. * 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
 

1104398

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

neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/

sau a acţiunilor

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa – Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite,  deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

politic

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul
de contract:
numele,
prenumele /
denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea
şi adresa

Procedura
prin care a
fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular

- - - - - - -

Soţ/soţie

1 / 2



 1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 2)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 societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de
gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a
acțiunilor.
 
  

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

- - - - - - -

Rude de gradul I1) ale titularului

- - - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

- - - - - - -

Data completării Semnătura

03-06-2022

2 / 2
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