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DECLARATIE DE INTERESE,

Su bsemnatul/Subsemnata ~A!ftY,t;;...fj;f.~....4cf0li ~9~, ...
având funcţia deCaNhCA.~, la'ţ:::n::;'jC•.v/(A.ULC4.?72f~6.cLT:.
.......I CNP domiciliul ..

~~~',cunoscând prevederileart'292 din Codul penal
privind falsul In declaraţII, declar pe propria răspundere.

Detinută

-- ------ -- -- J

Denumire i Adresă

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de '1
interes economic orecum şi membru În asociatii fundatii sau alte organizatii neguvernamentale'

21

, . , , ~
--_._-

Unitatea Calitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

------ actiuni şi/sau a actiunilor
11.

----- ---

/ - -
/ --

/ -
~--_. __ .

/
--- - -------------

r'2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor-
: autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale

asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orqanizatii neguvernamentale -_._-_ .._- . - .
Unitatea Calitatea ..

Ir--
I, ------------------------------------ ---------- ---

Valoarea b~neflc~I~~. ---_~---_- -1
i----" -_._-----==-=-~=~-~~:--_:.--~j

i ;'1calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau Sin~~~ __ ,,_~~~~~ __-~~I
---- - ..-.-----.-------------------.---- ..-- ..-------- ... ---- ..-.- ---- ..... - - . I

I1- -- ------------------------------------ ---------._-----.-------- . 1

i I
! -4-.-C-a-Ii-ta-t-e-a-d-e-m-e-m-b-r-u-î-n-o-r-g-a-n-e-Ie-d-e-c-o-n-d-u-c-e-r-e-,-a-d-m-j-n-is-t-r-a-re-ş-i-c-o-n-tr-o-I,-re-t-ri-b-u-it-e-s-a-u-n-e-re-t-ri-b-u~it-e-,d'eţ'inu'-1e :
! În cadrul artidelor olitice, functia detinută şi denumirea artiduiui olitic .. '

[ _~_1 _

I1----------



ortraete, Inclusive cele de asistenţă juridlcă~ con-s;:;T[anţ;;ş;- (Ivile, obţln~te sau afiate' În derulare in timpul
.ercltarii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar malOritar/rTllnorrtar ,
a--

8eneilC,arUI 1 Proced-;:;raTIPul
- -- - - -

S; de contract InStitutia I I
Data Durata Valoare

roumele prenumele/denumirea contractantă
I Inchelerll corotractuiui totalăprin care a I contractuluI

Ş' adresa denumirea ŞI fost contractuluI conlrac

adresa incredintat I I _~
:----- -- ---- contract':'! __ .L_______ , _

~ ilularul :-t---=- - ----- -7
I • I

s'oi/sot-,e-- -- , r ------------Ţ -

---,- -1 -----
- ------- I

")
_. - - --- -

-,- 1
Rude Ce gradul I ale

,

lllLdarL.1UI
I

I ±~-=i--,- _--l.... _ __ -- ---- .- -
Soceiătl comerClale /
Persoană fiZică autorlzată/
ASOciatII familia le/ Cabinete
Individuale, cabinete
assoclate. societăţi clvlle
profeslonale sau societăţi
clvlle profeslonale cu
răspundere limitată care

!desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii

,
-

neguvernamentalel Fundatii/
(

ASOciatii '2) , -

::; Pnn rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă ŞI copil pe linie descendentă
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulUi de contract unde, pnn calitatea deţinută, tltu/arul,

sotul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deflnite la pct 5

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

Data completării:

fJ4,QQ·~YO

Semnătura:

2


