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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul, CAZAN T. DORU DRAGOS, având funcţia de Consilier tehnic la A.N. „Apele Romane”numire proiect DANUBE FLOOD PLA ÎN , CN P
, domiciliul
Bucureşti,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
Unitatea
- denumirea şi adresa 1.1.

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

N u este cazul

2. Calitatea de membru îr organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale comparJilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
^ onora ic, a!e asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:___________________ .
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinură
- denumirea şi adresa
2.1. S.C. E.S.Z. Prahova , str . Gr. Cantaeuzino , nr.
Membru A. G.A.
204, Ploiesii
3. Calitatea de membru in caûnil asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Nu este cazul
4. Ca '
deţinut:
4.1. N u ¿¿ic i
5. Cont
i- *
exerciţi.
ex tern
r t í iioritr.r'rn:r,:.r't;:.r:

adm inistrare ş* contrpl, retribuite sau neretribuite,
*'/£!:*:c8, ffecţîa^Îiţiîîpfi şi dE-nsmirea partidului pe!:tic___________ .

•; v^terr-' ''r:\t\zz.

ţă ş: civiîe, obţinute sau aflate în derulare în timpul
ut ia ^ .getu ae ¿¿ai, local şi din fonduri
...
.-¿au
statul este acţionar

Institutia
ripui
:. ¿irmetului

5.1 Bene
prenume..
CUiiictL’Lui
Titular.
Soţ/soţie

RudedeL.
Societăţi a
autorizată' Asociaţii tamiliale/ Caomete
individuale rr-ev . sc
civile pror
profesional ......
desiaşoaie
neguvemu
1

Data
încheierii
.'dllllt ’.1.iui

Dmata
conttaciului

Valoarea
totală a
contractului

•

11Prin rude de - v .
2) Se vor de
soţul/soţia şj rudsie

se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
lenumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta d e c k îs ti tu ie aci public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incoii.pie.
.-.or eniioiiu^e.

Data completării
16.01.2019
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