
DECLARAŢIE DE INTERESE

LSubscmnatuî/Sijbsemtiata, & G Q / X - 7 7 ? twP/V i având funcţia
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CNP , domiciliul (3 oSÜr

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

!. Asocial sau acţionar la societăţi coiucreiale. cumf 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, M it

tanii/soeielnţi naţionale, instituţii de c red it  grupuri de 
aţii sau uite organizaţii neguvcrnauientale:

Unitatea 
-  denumirea ţi adresa -

1 1

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

— ---------------------------------------- = ? ---------------------- ' / ~ /
/ / / /

/ / / //
--------------------------------------~ _______________________ /

------ i---------— —
/işţj—,

— ---------------- ----------- s. -■■___ ____________ _________
2. Calitatea dc membru în organele de conducere, i 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ¡iîc altor

idm inistiare ¡¡i eonti
:de, ale insfitutiiloi- <* 'i J
}rgiinîzatii dc guvern

■oJ ale societîiţ 
le credit, ale gi 
i menta le:

lor comerciale, ale 
upurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea ţi adresa -  

2.1.......  .
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

7"^--------------------- ------------ -----
/  1

— = 3^ ------------------

/ / c
'i. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale

3.1......  .... - r r - r  .............................................. ...

y
-_____________ X

A. Calitatea de membru in organele dc conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuţii ţii denumirea partidului politic
4 i - ---- L1LJ--- *---------

— --------------------------------------------------= -----------^ ---------------------------------- --------- -----------------------------

--- ---------------- ----
< .

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funciilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat. local şi din fonduri 
externe ori încheia te cu societăţi comerciale cu capital de stut sau unde statul este acţionar 
m a j or i t ¡n'/mino ri < a r:_______ __________________________

5.1 BenefidaraldsccidiactniiTKie, 
penumefe/dermiira şi adresa

Instituţia
ajniractantă:
denioniicaşi

acbesi

Proocduiapmi
caieafbst
SxBedtti|aL
contractul

Tipul
ocnteduhii

Dala
frriieierii

contactului

Durdia
contractului

Valoarea 
Iertate a 

contractului

Soddâţi ocmsriale/ Penwană fizică 
Asociaţii femiJiaJĉ ' Cabinete 

indhiduala, cabinete asceiai  ̂sodetăji 
d  vile profeaunafe sau sncieiăji dvife 
pnDfesfcmle cu raspundae Srrifată care 
desfăşoată profesia efe avocat Organizaţii

Prin rude de gradul /  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie deseendentS.
_1 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de eontraet unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/solia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5,

Titular

Rude de gradul I J1 ale Diulam fii

Sot^soţic

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

23 o{> I*>r4
Semnă tu ra

..Â..


