DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul
de

Frasin T. Mihai Eduard,

Preşedinte Consiiiui de Administraţie

ia

Societatea Santierui Nava! Mangalia SA,

domiciiiui

CNP

având funcţia

jud. Iifov

Bragadiru,

cunoscând prevederile art. 326 din Codui penai privind faisui în deciaraţii, deciar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar ia societăţi comereiaie, companii/societăţi naţionaie, instituţii de credit, grupuri de

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1......

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare şi contro! aie societăţiior comereiaie, aiej
regiiior autonome, aie companiiior/societăţiior naţionaie, aie instituţiiior de credit, aie grupuriior dc interes

2.1......

Unitatea
- denumirea şi adresa ŞANTIERUL NAVAL SA Mangalia
Societatea ICEM SA Bucureşti

Societatea MINBUCOVÎNA SA Vatra Dornei

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Preşedinte CA
Preşedinte CA
Administrator special
insolventa

15.864 îei/an net
13.392 lei/an net
42.484 lei/an net

3. Caiitatea de membru în cadrui asociaţilor profet

3.1

4. Caiitatea de membru în organeîe dc conducere, administrare şi controî, retribuite sau neretribuite, deţinute
în cadru! partideior poMtice, funcţia deţinută şi denumirea partiduiui poiitic_____________________________

4.1

5. Contracte, inclusiv ceie de asistenţă juridică, consuitanţă şi civiie, obţinute sau afiate în deruiare în timpuij
1

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pubiice finanţate de ia bugetui de stat, iocai şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciaie cu capitai de stat sau unde statui este acţionar
majoritar/minoritar:_________ _____________ ___________ ___________________ __________________

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

Instituţia
contractantă:
doiumireaşi
adresa

Procedurapin
careafbst
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa
contractului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titular'.................

Soţ^soţie.................

Rude de gradul P ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionalecu tă^rundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ AsociaţiP
') Prin
7 se înţeiege 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.

Prezenta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit iegii penaie pentru inexactitatea sau
caracterui incompiet a! dateior menţionate.
Data completării

2

