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PR!\L.\RIA\I l'iI CIP!LLl' I Btel REŞT!

DECLARATIE DE INTERESE,

Su bsemnatul/Subsemnata III-a x .4/',1 v>,2 U IN fl.-t2 /';7-1\1

1d u n~tia de. C:'~ţ/~i?;,'r;2..1.eI2i,>t'c:. ia" ·h.t'g,~c.';'r'I+.:l()I({;/:~/·C -4 .. '

................., CNP., domiciliul ..
;!:Ji..'GUfli?"S7r· cunoscând prevederile art 292 din Codul penal

nd falsul În declaratii, declar pe propria răspundere.

------- ------------------------------------_._---------
;ociat .sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
es economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
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enumlre ŞI resa e,lnu a ! actiuni : şi/sa~ a actiunilor
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Iiitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 're-g-;ITa':;
10me, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale'
iatiilor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea \"I Valoarea beneficiilor__..-i'~_~~ire_.~i Ad resă Q~J~nută~ . ~_.__._. . .. . ._
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.!.!~teade membru În cadrul asoc~!!.o!Eof~:;ionale şi/sau sir:!,dicale_
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ditatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute
druj p_~lll~el0r:..~~e, fun~l!~~ută 3ijenun:.i!ea.P~rti~_l!.~~_i2..0Jitic
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S'Cc:,tra"Gte, inclusive cele de asisteniirfuridică'~ cons'uitan'ţa- şi civile, obţirlU-te sau aflate În derulare În timpul
exercitării funCţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
exter!1e ori, Î!1_c~~a.!.~~~.?_~J.t:taJ~~om_er_cJ~!~.~!:!~.'!p'~aJ.~,~,~~a,t_~<lu ~.I1_d,es..!a~1e_s,t~,<l,~ţiona!n1,<ljoritar/mina ritar
5 1 BenefiCiarul de contract ! Institutia Procedura' Tipul Data : Durata . Valoarea' ,
numele prenumeleldenumlrea-! contractantă . prin care a . contractuluI incheierll 'contractuluI: te ala a
ş! adresa : denumirea ŞI , fost contractuluI contraCtuluI

adresa , incredintat ;
eontractul

i__.•,_. .J •.. __

"

alegradui

,acela!1comerclale I
'ersoană fiZică autorlzatăI
,soclatll familialel Cabinete
ldllJlduale. cabinele
ssoclate, societăţi clvile
rofeslonale sau societăţi
vile profesionale cu
lspundere limitată care
::sfăşoară profesia de
locat I Organizatii li,
::guvernamentalel Fundaţlll ! II! I
~.oci~1!'~_. l__-__.:.....J . __ --.l ._--.l , L

<ude de
tularulUl.

30LSGlie

Prin 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, prin calitatea deţinută, titularul.

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

Prezen1a declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
IU caracterul incomplet al datelor menţionate

Data completării: Semnătura:


