
ANEXA 1  

DECLARATIE 
  
Subsemnatul …………………………………………………………………………. domiciliat în ………………………………………………………….  

Jud. ……………………. posesor al C.I. seria …………………. nr. …………………… eliberat de ……………………. la data de 

………………………. având CNP ……………………………….. în calitate de candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Compa S.A., cu sediul in Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu, înregistrata la O.R.C. de pe 

langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/129/1991, C.U.I RO 788767 

Declar pe propria răspundere, următoarele: 

1. Nu am fost declarat incapabil şi nu am fost condamnat pentru niciuna din infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz 

de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile 

prevăzute de legile privind procedura insolvenţei, pentru infracţiuni din cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale şi nici pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea sau completarea unor acte 

normative;  

2.  Nu am datorii faţă de Statul Român şi nu am fapte înscrise în cazierul fiscal ori în cazierul judiciar, de natură a-mi 

interzice să devin administrator în cadrul unei societăţi pe teritoriul României. 

3. Subsemnatul ………………………………..  declar în mod expres că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi accept să deţin funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Compa S.A., 

societate având sediul social în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 8, Jud. Sibiu înregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul 

Sibiu sub nr. J32/129/1991, C.U.I RO 788767, în situaţia în care Adunarea Generală Ordinară va hotărî în acest sens. 

4. La data prezentei exercit concomitent un număr de ………………………………. mandate de administrator şi/sau membru 

al consiliului de supraveghere, în societăţi pe acţiuni al caror sediu se află pe teritoriul României.. 

5. La data prezentei deţin un numar de ……………………………….. acţiuni din capitalul social al Societăţii Compa S.A.  

Prezenta declaraţie este dată cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii. 

Data completării .....................                  

                                                                                                      

                                                                                        _________________________________ 
                                                                                          Nume, prenume  
 
                                                                                       _________________________________ 
 
                                                                                        Semnatură 


