
Nr. _...____ _ _ _ _ 

n 5. IUN. 7.015 

CO~IE CONFORM CU ORIGINALUL 
GAITAN ADRIAN CONST 
PERSOA 

CLARA ŢIE DE INTERESE 

~A BUZĂULUI, 
.. judeţul Braşov, cun 

. ~ d propna raspun ere: 

U NICOLAE, având funcţia de 
domiciliat în Comuna Vama Buzăului, 

e art. 292 din Codul penal privind falsul 

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: 

Unitatea CALITATEA 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

Denumire şi Adresă DEŢINUTĂ 
sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1.. .. 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţi naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea CALITATEA 
Valoarea beneficiilor 

Denumire şi Adresă DEŢINUTĂ 

2.1. Asociaţia "Valea Zimbrilor- Vama 
Preşedinte-

Buzăului", Vama Buzăului, str. Principală, 
reprezentant legal 

Nu sunt remunerat 
al Comunei Vama 

nr. 425, judeţul Braşov 
Buzăului 

2.2. Asociaţia "Munţii Ciucaşului ", Vama 
Preşedinte -

Buzăului, str. Principală, nr. 425, judeţul 
reprezentant legal 

Nu sunt remunerat 
al Comunei Vama 

Braşov 
Buzăului 

2.3. Asociaţia de Dezvoltare Membru-
Intercomunitară "IBSV Salubritatea", reprezentant legal 

Nu sunt remunerat 
Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. al Comunei Vama 
173, judeţul Covasna Buzăului 

2.4. Asociaţia de Dezvoltare 
Secretar -

reprezentant legal 
lntercomunitară "Intersal", Prejmer, str. 

al Comunei Vama 
Nu sunt remunerat 

Mare, nr. 574, judeţul Braşov 
Buzăului 

2.5. Asociaţia de Dezvoltare Membru-
Intercomunitară "AQUACOV", Sfântu reprezentant legal 

Nu sunt remunerat 
Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 27, al Comunei Vama 
judeţul Covasna Buzăului 

2.6. Agenţia de Dezvoltare Durabilă a 
Membru-

reprezentant legal 
Judeţului Braşov, str. Apullum, nr. 3, 

al Comunei Vama 
Nu sunt remunerat 

Braşov 
Buzăului 

2.7. Asociaţia pentru Promovarea şi 
Membru-

reprezentant legal 
Dezvoltarea Turismului înjudeţul Braşov, al Comunei Vama 

Nu sunt remunerat 
str. Ecaterina Varga, nr. 23, Braşov 

Buzăului 



--
COPIE CONFORM CU ORIGINALUL 
GĂIT AN ADRIAN CONSTANTIN/ 

2.8. Asociaţia de Dezvoltare Durabilă 
Membru - PERSOANĂ RESPONS~ !;;. 

Curbura Carpaţilor, Prejmer, Str. Mare, 
reprezentant legal 

Nu sunt remurv/ al Comunei Vama 
nr.57 4, judeţul Braşov 

Buzăului 

Membru - 1/ 

2.9. Asociaţia Comunelor din Romania, 
reprezentant legal 

Comuna Vulcana Băi, Str. Vlad Ţepeş, 
al Comunei Vama 

Nu sunt remunerat 
nr.l8, judeţul Dâmboviţa 

Buzăului 

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

3.1. vezi pct. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

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 . Preşedinte al Organizaţiei Comunale Vama Buzăului a Partidului Social Democrat- neremunerat 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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 statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

5 .1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea 
prenumele/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a 

denumirea şi încredinţat contractului contractului 
adresa contractul 

Titular .......... / 
Soţ/soţie ........ / 
Rude de gradul 1 lJ ale / titularului ....... 
Societăţi comerciale/ 

V 
/ 

Persoană fizică autorizatăl 
Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, V cabinete associate, societăţi 
civile profesionale, sau 
societăţi civile profesionale V cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/ Organizaţii IV neguvernamentale/ 
Fundaţii/ Asociaţii2) 

/) A V o . . V .. .. V Prm rude de gradul 1 se mţelege pannţz pe lmze ascendenta şz copu pe hme descendenta. 
2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 
05.06.2015 

2 


