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DECLARATIE DE INTERESE,

SubsemnatLll Sllb5emnata ţj4N(!JJ ~/t;CII-- tt,'C(,>1-N-'t; , . ,
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cunoscând prevederile ar! 292 din ecdul pena'

pr"ilnd falsul În declaratii. declar pe propria răspundere

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compa-rlii/societăţi naţionale, instituţiide credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sa_u a <:~ţiuni~or

-- 1

Valoarea beneficiilor

-- --=---=-=--2 1

~ I I
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 organizatii neguvernamentale .__

Unitatea I Calitatea
Denumire şi Adresă _1 __~!!.l1ută

- --- - ------~ ---- '_-
3. ~alitatea de membru În cadrul asocia~ profesionale.şi/sau sindicale _,.-~'~:=:====~===~-~ ,

--- -----=......-

4. Calitatea de menlbruJn organele de conducere, a-dmlnlstrare ŞI control, retnbuite sau neretribuite. detil1ute
In cadrul partidelor politice, funcţia detinută si denumirea partidului politic. . _ -- _ ~ ~~, - -- - ----
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..J \ .•.l)llLldL.U::, IIIL;IU::>/V Le1l.:~ Ut: d~l~lt:n~a JUrtUI(;dl conSUllan~a ŞI CIVlle. OD11nUte sau aTlale In oerUlare In tlmpu I

exercitării funcţiilor mandatelor sau demnltăţilor publice finanţate de la bugetul de stat. local şi din fOndur i
externe ori Încheiate CLI societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
'; '8ene'oar;- de ::::r:ract In'stltur;a- - _.ProcedJra-~T~pu - --- Data- - ---Df2'â - .âloarea
r Y"nee pren~r-e ed~rJnlrea c:ontractartă prin care a ccr:'actulu 'ncheer co'tra:Uu ·:t3Iă 3

SIadresa denumirea ŞI fost csn:ractuu ':Jrtract"
ao'esa ;'--'credlntat

c:or,'racL

Se ~SOil'::
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SOCet3tcOmerClaie;-
Dersoana fizică au:o'lza:ă
Ksoclatll 'a'l1 la!e, Cab'-ete
InolVlduale cabinete
assoc;ate SOCietăţiClvde
profeslonale sau sOCle:ă;!
clvlle profeslonale cu
raspundere limitată care
desfasoară profeSia de I
avocat / OrganizatII 1
neguvernamentale/ Fundatlll
ASOciatii '2· '~------,

:: Pnn rude de gradul Ise inţelege părinti pe linie ascendentă şi copil pe linie descendentă
~ Se VOI declara numele. denumirea şi adresa beneficiaruluI de contract unde pnn calitatea deţmută II/u/areJl
soţul/soţia ŞI rudele de gradul I obţin contracte aşa cum sum deflnlte la pct 5

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

Data completării: Semnătura:


