DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata STEFAN ELENA ALiNA având funcţia de CONSILIER,
la MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR
V ÂRSTNlCE - Directia Resnrse Umanc,CNP 2760913 5 14159 ,domiciliul str. Secuilor nr. 15
bl.20 se. 1 et.6 ap.26, sector 4, localitalea de domiciliu BUCURESTI,cunoscând prevederile
an.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acti~·nar la societăţi comerciale, companiUsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte orv:anizatii ne1!,uvernament1le:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
CALITATEA
UNITATEA
DEŢINUTĂ
sociale sau de
părţilor sociale şi/sau a
- OEt\UMIRE ŞI ADRESĂacţiuni
actiunilor
1.1.. .1 -

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale sot'ietiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale ~trupurilor de interes
economic ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or11ani:zatii nel!:uvernamentale:
UNITATEA
CALITATEA
Valoarea beneficiilor
-DENUMIRE $1 ADRESĂDEŢINl ' TĂ
2.1. ICPA- Bucuresti
Membru CA
Confo1111 legii 20% din
Ud. Măraşti nr. 61. 011464 ~I!Ct. 1 Bucureşti,
indemni1.atia
ROMÂNIA
directorului general

3. CaUtatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.. .. -

şi

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare control, retribuite sau neretribuite,
în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic

deţinute

l

4.1 .... -

S. Contr11cte, inclusiv cele de asistenţi juridicA, consvltanţl şi civile, obţinute sau aflate in derulare în timpul
uercillirii funcţiilor, mandatelor sau demniti'itilor publice fiaantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau unde shltul este actionar
majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract:
numele. prcnumele/denumin.:a şi !!dresa

-- ------~----+-----4-----~----~

Titular ...

So\IS<>ti~

o
~

r:

...

Rude de gradul! ale titularului. ..

Societă(i

corncrciald
lizicâ auturizat:V
1\socia(ii familiale/
Cabinete individuale!
Cab111ete asociate/
SocicUiti civile profesionale sau SocielăJi
civile protesionale cu răspundere limitată care
dcst'llsonra profesia de avocat/
Organi7aţii neguvernamentale/
Funda\iif
Asociatii:
Ptr.>l'3Jtă

Prezenta declam\ÎCconstituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării:
o~' . Cf.. 2c/y

Semnătura:

~ Prin rude gradul 1 ~e intelege părinţi pe linie ascendenLă ~i copii pe linie dc~cndentă
• Se V\~r ~clara numele. denumirea şi adresa beneficiarului c.Je contract unde_ prin calitate11 dt:tinută. titularul.
sovsotln ŞI rude le de gradul 1 obtin contracte. aşa cum sunt definite la pct.S

