
D E C L A R A T IE  D E  IN T E R E S E
Subsemnatul/ Subsemnata.... t 9 / A . ..........1 . 9 . .....................................................

având functîa de .... A . f f î ' . ţ k .4rr......................... r? la ......//,/?................................*.......................... ...»
CNP................................ 7 domiciliul. .................................................... / ............. -.............
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe propria răspundere:
I. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ş i membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neRUvemamentale:

Unitatea
■denumirei adresă-

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociaie 
sau de acţiuni

Valoareatotală a 
părţilorsociale 
si/sau aactiunilor

1.1. . . ,

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, aL 
regiilor autonome, aîe companiilor/societăţii naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereî 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiiloT ori ale altor organizaţii neguvemamentale:

Unitatea
• denumire $i adresă ■ Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1 . - Î T 7

3.Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1.... -  / Ţ> A
S/4?f  c.

fh&M

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 
în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută $i denumirea partidului politic:__________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitaţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
exteme ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde este acţionarmajoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract:
Numele, prenumele/denumirea şi adresa

Titujar:..,

Soţ/soţie:,

Rude de gradul 1*1) ale titularului...
Societăţi comerciaîe/ Persoanâflzică autorizată 
Asociaţii famiîiale/ Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile profesionaîe sau societăţi 
civile profesionale cu răspundere limitata care 

profesia de avocatl Organizaţii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatii *21

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

Procedura prin 
careafast 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractuiui

Valoarea
totalăa

contractulu

*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Iinie descendentă.
*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefîciaruîui de contract unde, prin calitatea deţinută, tituîarul, soţul/soţia şi rudete 
de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defînite îa pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor coraerciale pe acţiuni la care 
declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul socîal al societăţii, indiferent de modul 
de dobândire a acţiunilor.

Data completării:.


