
----_.----~--...•.- "--'--"~-""_.''''-~-'

j n~,,;.t~J.>1!\OrD;)e-~t~;lirr(ornat;on(~,:t
1 Tir;1iş(}[;r~·1"r8~ort\/Uh::i«- S.l\. ~l

I !i"!;"Pi\PI=::
1 ••. ,1 V
il ~'I'",~î.,l '---';-~~-:;;-:r-'-2-0--71/

L ~."....>.J--~_.1. _••C'_"'-'._ J..Î-'--------------

DECLARATIE DE INTERESE.
Subsemnatul/Subsemnata, HOŢOP AN FLAVIU-COSMIN , având funcţia
de Director Dezvoltare Şi Investiţii . la S.N. Aeroportul Timişoara Traian Vuia S.A.

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economIC,precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitate a
Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1...... Liga pentru apararea dreptului la viata Vicepreşedinte - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ali
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1. ..... S.N. Aeroportul Internaţional Traian Vuia S. A Director Dezvoltare si 48.854 lei

Investitii

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... NU E CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuit
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1 ...... NU E CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori afla
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul t

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es
actionar majoritar/minoritar:
5.1Bereficiarulde00l'l1rcrt mrnele, I Instituţia IProcedurap:in1 TlpU1 Data I Durnta I Val~



penumele/denumireaşi~ contractantă: careafost controctului ~erii contractului totalăa
denumireaşi îrxnxlÎI1ţat contractului contractulu

~ contractul
TItular...............

Soţ!9JţÎe ...............

RIDe de gra:iulIl) aletitularului
............

SociE1ăţiCOIIffCiale/P~fizică
autorizatăIkOOaţii fumiliale/Cabinete
irrlividual~cabiocte~ 9rietăţi
civileprofesionalesaumetăti civile
profu)iooaleCU Iă<>pJrrlere limita1ăcare
desfă;mră profesiadeavocatiQgpnizaţii
reguvemarnrn1alFuOOatiiINociatif>, ,

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soOuVsoOia Oi rudele de gradul 1deOin mai
puOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor.

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