DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
Frasin T. Mihai Eduard
de
membru in consiliul de administraţie la Şantierul Naval Mangalia SA
CNP

având funcţia

, domiciliul
*

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociali: sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1.....
-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ lor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi-upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1......
SC Ş A N T IER U L N A V A L SA Mangalia
Membru CA
1.320 lei/lunar
SC M IN V EST RO ŞIA M O NTANA SA Deva
Membru CA
0
Administrator special
SC M1NBUCOVINA SA Vatra Domci
insolventa din luna
3.541 lei/lunar net
februarie 2014
-

-

-

-

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

-

3.1.....

-

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

-

4.1......

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aliate 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 icomerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
I

majoritar/minoritar:

5.1 lîeneticiarul deuntract: nunx'le.
prenumele/dauanircaşi acfcsa

1nstitiţia
a* itractantă:
duurnirea şi
adresa

Proceduraprin
careafost
încredinţat
antractul

Tipul
antractului

Data
îiidieierii
antractului

Durata
antractului

Valoarea
totalăa
antractului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titukff.............

Soţ/soţie..............

Rudedegradul l'1aletitularului

Societăţi comerciale Persoana fizică
autorizată' Asociaţii lămiliale/Cabinele
individuale, cabineteasociate, societăţi
civile profesionalesaustvietăţi civile
profesionalecu răspunderelimitatăaae
desfăşoarăprofesiadeavocat/OrgpniyaPi
neguvemamenlab' 1'undaţii/Asociaţii2

11Prin rude de gradul I se înţelege 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 1obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completării

Semnătura

13.06.2016

..........................................

2

