NR. 1371/ 31 -03-2014
Numire in funcţie

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsem natul/S ubsem nata,
do
¿Ministru

Sza b o G a b rîela
la M inisterul T in e re tu lu i;si S p o rtu lu i

, av ân d fu ncţîa
,

cunoscând prevederile art. 292 (Hn Codul penat privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau aeţionnr la socictâţl comerciale, corn pa nil/soci etăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
Unitatea
—denumirea şi adresa I Relaţional Tradhig SRL
1 Atlantis !■itness & Lifcstylc SRL

Calitatea deţinută
asociat
asociat

Valoarea totală
părţilor soc ia k
şi/sau <i acţiuni 1<
i0%
20,03%

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
1000
2003

2. Calitatea de membru m organele de conducere, administrare ţi control ale societăţilor, comerciale, ;
regiilor autonome* ale companii lor/socii taţilor naţio nale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inii
Unitatea
- denumirea ?î adresa 2. Asociaţia Europeana di? Atletism
LA A .F

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Membru in Consilul
Executiv
Membru Comisa de Femei

2.300CH
cadou ceas omega

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Asociaţia Europeana dc Atletism. Membru in Consilul Executiv
LA.A.F. Membru in comisia de femei
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4. Calitatea dc membru în organele de condu cerc, administrare şi control,; retribuite s a u . neretribui
il partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidul ui, politic
deţinute în cadrul
4.1...... .Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa Juridici, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în tiinj
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fond
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţioi
majoritar/minoritar:________
Duraia
VaksiK
Dala
i^ftjccdLfluprin
Tipul
foşjituga
5.1 BaKÍitñíBiLltkoonilnid^iLmiclie.

corctmdaiia:
dcntimiiuaşi
ixliesa

Numire in tunel ie

careafosi
înoraditp
condeiul

«niuitdxilui

înclicierii
contractului

cortraduhd

totaJâa
cnntracat

'llliilar..... .

SoS&otie........

Rude <feguidul I^akUulaulu

Soetctăţiconucraale/Pleisoană faică
autorizai^Asocieriifomiliaf^Cabinete
individi^ cabindeasK&ie; sodetăţi
civilepiuleaotîJi; sau societăţicivile
profesionalecu it^xindcn: iLmilalătare
deslăşoarâprofesadc avoual/C>yaniwţii
neguvemama iiaW Findaţii-'Asoriatif1

1i Prin rude de g'adul Ise înţelege părinţi pe linie ascendcntă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinuta* titularu
soţul/soţia ţi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum suni definite Iu punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penate pen tru inexactitatea sa
carac te ru l incomplet al d atelor menţin nu ic.

Data eoni pictării
a ,
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