
DECLÂBAŢIE DEINTERESE

Sabsemnatid/SttbBomBata,  _______ Î*11H CA c r (— _______ avâmd funcţia
de S \ )  / M = C .T C > A - la h  0 7 1 '

CNP , domiciliul

J2LL1_____'JUi. )

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal p rivkd  falsul în dedaraţii, declar pe propria râspundere:

’ 1* Aspdât sau^acfioiiarlaiocietăţi/coinemalej compaiiii/spcietăt!' natiskale, mstltutirde sredit, grnpnri de .interes ecbnuuiic,' 
preaini şl memhm  în asodaţii, fiimdaţii san aite organkaţil meguvemameiitafe: ~ . ' '

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau de 

aeţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
I L L z ^ --------- ----— — = r r — r r ~ -------------

2. Calitatea de membm  îa ©rganele de conducere, administrare 
eoinpaniOor/sodetăţilo r naţionale, aie Instttuţiikr de credit, aie 
ori aie altor ©rganisaţli seguvernameiitaie;

şi eontrol ale socletătllor 
gmpoiilor de Interes ec<

comerdale, aie re 
îiîomic, ale asociai

glllor autoaoiBe, ale 
ililor sau fsmlaţlllor

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2A ......  —  — "  ’

3. Calttatea de membru m  cadnii.âsociatMIor profssicnale şi/sau sindlcale '
3.1...... MGMRP+j  C N A  ■ > M E w f l f U J  C ,

4*'Caltatea;de 'piembm' tii' orgakele. de''€onduc^^'âdnain£straFe>.şi coiitroI5\retribiiite sap Bereţrifeidfe., deţinnte fn cadnâ' 
partidelor poiitice, funeţia detinatu şi desumireâ parttdului poiifie ' '
4.1......  >--- —------------ :---

---------------------------------________________________ :.......  .....  ........ .. ...............  ■ ......... .. .

5♦ €oiitraete, iitclusîv cele de aslstenfă juridică, consulfasiţâ jurldicâ, consultaiiţă şi dvtle* obţinute orl aflate m  derulare în
fimpul exercitâril funcţ iilor, maiidatelor.sau.deHiiiitâlilor piiblîce finaiîţate de la bugetn! de stat5 local şi diîî foBdiiri externe..orI.
înclielate cu soeietăfi comerciale eu capital de stkt san ussde statul este acfionar înaiorltar/iîilnoritar:
5.1 BaMdarulcfeocsited: numde, 
pCTurrdefeTurrmpa .şi afea. (feoniieaşi adm

Procsdurapiicare
aMmedirM

cxntractul
I p i

cxsteMii
DalEBxMoi
ccatraMui

Duraîa
cxntraMui

Valoarea
totalăa

ccotextului
fifnîar............. .

----- — .
.............. .

En (̂fegtBMI1}aletituianM.............

AsodafiimiMd CahinFfeTndividiafe, cabinpfe 
asodafe, ax^MdvilepoMiBfesusxâdMcMe^ 
proMiafecuiă^mfeeMaăcaîecisis^ 
pofeiacfeavocsf Q^ri^mguvonarmMe^ 
îmfe^Ascda#

1} Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 societăţilor 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.

Prezenta declaraţie constitaie act public şl răspund potrtvit legii penaie pentru inexactitatea sau caracterul mcomplet al 
datelormenţionate.

Data completării


