
DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Diaconu S. Liviu Constantin , având funcţia
de __Membru CA — administrator la Marienburg Scup SRL ,

C…) _ …… _Braşovsm—o—_
,

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

1 As'Ociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţiide _credit, grupuri (!

intéreseconomic,-precum“ şimembruin asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentala
Nr.de păiţi Valoarea totală a

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Unitatea
— denumirea şi adresa —

1.1 ASOCIATIA PENTRU STIMULAREA
INITIATIVEI SI SPRIJINIREATINERETULUI membru

2. Calitatea de membru… organele de.conducere, administrare şi controlale societăţilor comerciale, al
regiilor 'utonome,ale companiilor/societaţilornaţionale, ale instituţiilorde credit, alegrupurilor de interc
economic;ale asociaţiilorsau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale » »

Unitatea
— denumirea şi adresa —

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 ......

Î3."» calitateade membru înşcadrul asociaţiilorprofesionale şi/sau sindicale "

3.1 COLEGIULCONSILIERILOR .IURIDICI BRAŞOV

5'4. calitatea demembru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuitc
.' deţinuteincadrulpartidelor politice,- funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

'
'

4.1 ......

5 Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflat
în derularein timpulexercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d

stat, lOcalşidin fonduriexterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est
acţionarmajoritar/minoritar
S.IBeneEciamldeconnactanele, [ Instituţia ! Piooedmaprin | Tipul [ Data [ Durata [ Valoarea

1



prenurnele/denmiiimşi adresa contractanta maibst contractului încheierii connactului totalăa
dentmimşi imedinţat connactului contractulu

adresa contracuil

Tiuilar. .

Soţ/soţie . . .

Rudede gradul 1“alemumu

Societăţi oomerciale/ Persoanăfizicii
09 052019

1500 lei
amorizmă/Asociaţiiiămiliale/Cabinete 17'102019 12001ei
individuale, cabinete asociate, societăţi ' 3550 lei
. . . . _. , . 28.032019 .crvrlepmfwomlesausocretap cmle 09102019

25001ei
profwionale curăspimderelimitată care 18.092019 35001ei

desfaşoarăpmfmiadeavomt/Oigrmimţii Comuna Budila 09'102019 2000 lei
neguvernamentale] Fwidaţii/AsociaţiiZ) str. Principală „ . Repimitar ' 15001ei

Incredmţaie . . . _ „ 24.072019 .nr. 261, l' „ eţundicain 2072019
15001e1

CabinetdeAvocatDiaoonuPamela Budila, judeţul instanţă ' 1200 lei
. . 16.092019 .Bd 15N01embne43scBap 1 Braşov Braşov 12001ei

16.092019 .2000 lei
15.042019 .2500 lei
17.102019

3000] .

17.102019 140016?
17.102019 e'

) Prin …de de gindul ] se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde piin calitatea deţinută titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

15.06.2020 [M
Semnătura

U:G?F…L //°V..


