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DECLARAŢIE DE INTERE~EJ~Jf=3E?fi;,c;~~~~lJ

CĂLDĂRARU DRAGOŞ - CRISTIAN , având functia
la Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din Galati

, domiciliul

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

1'.1. Asociat sa1î' ăctionâr Itil:ocietăti·~.2~erfj!Ie, compaiiiilsocietăti..:.nâtionale;~~!iim!rdel~redi#~grupuri de
interes economic. precum i membrti:în asociătii. fundatii sau alte or~anizatii ne2Uvemamentâle~'1J

Unitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea ş i adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor

r.l. .....
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jf2. Calitatea 'de 'membru în organelj!~e ·lco~1!!~e·.:e;!aaÎilinistraret<şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor7societătiloijfilatiOnale, . al~Jnstitutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor 'sau fundatiilor,ori alel'âltor orgâniZ'âfii 'neguvernamentale:

Unitatea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
2,. 1. Asociaţia Profesorilor de Istorie de la Dunărea de

Preşedinte
Jos Galaţi

l' ...
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3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilof,profesionale-şilsau sindicale' 'i.• < . ..

3.1. .. ...

'~.

: 1 1~ Calitatea' ~J~~emI)r~!m ~'orgâif~1~efCW'lÎducer~miîiis'trafe,,'ş~i?ntr61, retribufte ·~..~~retîibuite"
i "(~etinute în cadrul partidelor politicei'func{iă"deţinută şFaenumirea~:partiduluipolitic .
" .1 , 1[_-ro .. .. ..

i" --

te.:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţllerpublice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau tinde statul este
ac ionar ma'oritar/minoritar:
5.1Beneficiarul ele contnrt numele, Data Valoorea
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prenumeleldenumireaşi adresa contIa::lantă: careafust contIa:tu.1ui îocheierii con1Ia:tului totală a
, denumirea şi îocrOOinţat contractului contra::tului

adresa con1Ia:tul
Titular ...............
."

,, .
;

. Soţ/~~e .......... .....

Ride degraful I I) aletitularului
............

Societăţi comerciale/Persoană fizică

Cll.1tOI'i2'1JtAsociaţii familiale/Cabinete
irdividuale, cabinete asociate, metăţi
civileprofesionale saumetăţi civile
#ofesionalecuIăspurrlere limitatăcare
~profesiadeavoc:at/~
, elFundatiil . .-2)

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

, :1 Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
ci 'racterul incomplet al datelor menţionate.
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Data completării

21.05.2020
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