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DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, BELU FLORIAN , având funcţia de PRIMAR la PRIMARIA com.UNIREA,
CNP 1761226510011 , domiciliul soseaua Calarasi Fetesti, nr. 437, comuna Unirea, jud. Calarasi,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membruin asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totalâ a
Unitatea
Calitatea definută
părţilor sociale
sociale sau
— denumirea şi adresa —
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1 SC MERY CLAU SRL, com.UNIREA, jud.
ASOCIAT UNIC
100%
Calarasi

2. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa —
2.1

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 PRESEDINTE INTERIMAR AL ORGANIZATIEI PSD UNIREA

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate "in derulare in timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori 1ncheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiatul de contract: numele,
Instituţia
Ptocedura prin
Fipul
Data
Dumta
Valoarea
1

prenumele/denumirea şi adresa

c,ontractantă:
denumirea şi
adresa

careafost
inctedintat
contractul

contractului

incbeierii
contractului

contractului

totalăa
contractului

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

Rude de gradul II ) ale titularului
............
Sociffiti comerciale/Petsoană fLAcă
autorizatWAsociatii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societătI
civileprofesionale . 111societăţi civile
profesionalecu tăspunciere limitată cate
JesNoarăpmfesiadeavocat/Organizatii
{ neguvetnamentale/ Fundatii/Asociatii2)
I) Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul,
sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completării
14.06.2020
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