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ANEXANr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata FERENCZ-SALAMON ALPĂR-LĂSZLO având funcţia de DIRECTOR la CASA
CORPULUI DIDACTIC APĂCZAI CSERE JĂNOS HARGHITA , CNP 1770202191359, domiciliat în
domiciliul comuna Pauleni Ciuc, sat Pauleni Ciuc 12A ,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
I .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 1.1. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din
Romania
1.2. Societatea Nationala de Cruce Rosie din
Romania

Calitatea deţinută

Nr. de pă11i sociale
sau de acţiuni

vicepresedinte

-

membru

-

Valoarea totală a pă11ilor
sociale şi/sau a
acţiunilor
-

2. Calitatea de membru în 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 al altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

2.1. NU E CAZUL

Valoarea
beneficiilor

NU E CAZUL

2.2. NU E CAZUL

NU E CAZUL

2.3.

NU E CAZUL

NU E CAZUL
3.Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/ sau sindicale :

3.1. Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania - membru/vicepresedinte- neremunerat
3.2. Sindicatele Libere din invatamant- organizatia Ciuc - membru - neremunerat
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrnl pa1tidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
- NU ECAZUL5.Contracte,inclusiv cele de asistenţă juridică,consultanţă 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 este acţionar majoritar/minoritar :

