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DECLARAŢIE DE INTERESE I .

sUbsemnatul/-p.u1$"'~'li'~""~~'"''''''''''-''''''''''''''''' ,
având ,,{yncţia de Of.:, :r.ţ , la .. .rari:. .))'j -fl .• ~~AM"""""""'"2."'" ...•
CNP .. 1£(}fa~3.~.6 , domiciliuJ (}?~~~. Wr~..1f1!!~('~.~~.~.{J!~"?. ~+1Z
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Calitatea
deţinută

Unitatea
- denumire şi adresă -

1. Asociat sau acţionar la societăţicomerciale,companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d~
'nteres economic. precum si membru În asociatii, fundatii sau alte oreanizatii ne2uvernamentale:

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

1.1. o.'

.._------._-

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2. Calitatea de membm în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, alE
egiilor autonome, ale companiilor/societăţi naţiomdc, ale instituţiilor de credit. ale grupuriloI' de interes
pconomic, ale asociatillor sau fundatiilor ori ale altor OI"23nÎzatii ne2uvernamentale:

Unitatea
- denumire şi adresă -

7.1. ...

3.Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. ...

51/1li~ ,ij,1t~-~. fl}df;{;;J/O/LG,'P~~/ Q7~//L - ~dk
~~ .tlt!di1(.ţ/m?1t0~ A_AA i?1~.wHE ~/.tea CCZ-~/ - ~ ~/~
4. Calitatea de membm in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinutE
n cadrul partide!()rJ)(}!itice, functia detinută şi denumirea partidului politic:
4.1. o ••

--

D • h'" D Valoareaata lfiC Clcm urata. totală a
contractului conttacrolw contractului

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

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau a-mtte-În-dcrulare în timpul
pxercitării funcţiilor, mandatcloI' sau demnităţilor pub!ke rmanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
!externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde este actionar majoritar/minoritar:

lnstauţia Procedura prin
contractantă: care a fost Tipul
denumirea şi incredinţat contractului

adresa contractul

----

5oţlsoţie: ...

Rude de gradul III ale titularului. ..

Societăţi comerciale! Persoană fizică alltolÎzatăJ
Asociaţii fam_ilîaJeI Cabinete individuale, cabinete
Ia..<:.ociate,societăţi civile profesionale sau societăţi
iviJă profesionale cu riispllndere limitată care
~esfiişoară profesia de avocat! Organimţii
Ioeguvernamentale! Fundaţii! Asociati?)
l) Pon ru.de de gradul f se înţelege părinţi pe hme ascendentă ŞI copti pe hme descendenta.
2) Se vor deelara numele, dennmirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul f
obţin contracte. aşa cum sunt definite la pct 5.

h'itular: ...

Prezenta declaraţie constituie act public şi. răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor menţionate. 4f .




