
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, Chindriş Cosmina 
Camelia 

de Expert lA 

, având funcţia 

la OIR POSDRU REGIUNEA NORD-VEST 

CNP , domiciliul Săcălăşeni      judeţ Maramureş 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

1.1 SC CONT ABMAR SRL Baia Mare, 

1.2 SC CORESERV SRL Baia Mare,  

Unitatea 

- denumirea i adresa -

2.1 SC CONT ABMAR SRL Baia Mare, 

4.1 ...... 

1 

Calitatea deţinută 

de ac iuni 

Asociat 52,38% 1.320 RON 

Asociat 40% 18.400 RON 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Administrator 
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Instituţia Procedwa pin 
Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract: mmele, contra::tantă: carea fost Tip..tl 

încheierii 
Durata 

totală a prenumele'denumirea şi ooresa denumirea şi încredinţat contractului 
cont:roctului cont:roctului contractului

ooresa cont:roctul 
Tttular ............... 

Soţlsoţie ............... 

Rude de gradul 1 1) ale titularului
............ 

Societăţi comerciale' P� fizică 
autorizată! Aroaţii ramiliale' Cabinete 
individuale, cabinete �ate, sociaăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu ră5pundere limitată care 
desraşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
nemJ\,1;;11 Jal I JO 1tale/ Fundatiil Asociatii2) 

t) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe l inie ascendentă şi cop i i  pe l inie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin cal i ta tea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rude le de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defini te la punctul 5. Nu se declară contracte le 
socie tăţi l or comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin ma i puţin de 
5% d in capitalul social al soci e tăţi i, ind iferent de modul de dobândire a acţiuni l or. 

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

Data corn pletării Semnătura 
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