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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnmul/Subsemnata ..eţ..~ţ?:r-:rPI/ ~.t<;./~:IJN.I.<;.;Â. ,
awa' nd f t' d I'J ( (> =-r T(..,f2-. I h' n """'" ,1 '" , ~ P €L n'=- <i1 r"', /vI ;(:> (' C /i' (:-AJ'~Jf'Lv Unc .Ia e 1...•. cl;" .Y.\ .........•....... , a .U!.''--'" ""'.l n ....• ", ,.i .. '>- ••••••••• "ry _ '" .
.. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . , C N P , d om ici Iiu I .
......... :tS.<..~L1-Uţ.,:;-~:D , 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 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/sau a actiunilor
1.1 ....

.

Valoarea beneficiilor

2.1.. ..

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 or~anizatii ne~uvernamentate

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută
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3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.. ..
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4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1.. ..
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