
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ^ f i e ' P r  i - j ţ p / t  f- _________________ , având funcţia

jg  & S. i i  T¥~?'S7' M t r A  f c & r .  la _____^ lD/ ^  fc $ -£ 4 -? *_____  ,

CNP ___ , domiciliu! & A% /rrr , _____

i __________________________ _____________________________________________________ t

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ţi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea 
-  denumirea |i adresa ~

Calitatea deţinuta
Nr. de pârţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţi ior sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1.....
4

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
reglfior autonome, ale com pan il lor/soci etăţiîor naţionale, ale Instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentafe:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2,1....  —

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 1 ........... V / C g  PjR £-S<?A.ttyr<F £> A  **/&■ /r /A - ^ J .K  6 / H  A r  7

4 l Calitatea de membru în organeîe de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute 
în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ____________________

[



S. Contracte, Inciusiv cefe de asistenţă juridica, consultanţă şJ civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor,, mandatelor sau demnităţilor publice fînanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu sodetăţî comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
maîoritar/mlnoritan - *

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
premirnele/ctenumireaşi adresa

instituţia 
oontractanta: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
tarea lost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contradufui

Data
încheierii

o^ntradului

□urata
contractului

Valoarea 
totala a 

oontractidui

Titular............

Scţfccţfe.............

Rude de gradul !y ale titularului__ __

Sodetăţi oomeraate/ Persoana fizică 
autorizat̂ / Asodaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asodate, sodetaţi 
civile profesionale sau sooetăţj civile 
profesionale cu răspundere limitata rare 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamLTitale/ Fundaţii/ Asodaţii3 J

11 Prin rude de gradul I se înţeîege părinţi pe Nnie ascendentă şi copii pe linte descendenta. 
zf Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 

titularul, soţul/soţia $i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite fa punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public $i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al dateior menţionate.

Semnătura

...........« ¿ 2 ........... ..

Data com pletării

f3 .-. & .& L

2


