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DECLARAŢIE DE INTERESE

SuD~fTnatlJlf::,ub~emnata ...(I~([t(,~1(??-:.:1:/:f.k_.~Y::.f?":I.It. ,
dvâna fu~cţi3 dC.;..:":<F: ..,r?p-!(/Cr~If ' la x~?i!f:- (:t.?' C;.E:~f!.~-:':(/?!./?{': ~~ /~:0.' .
,.l.t!/~.(.-!.r;.':::.~.. f.!JJ3 , CNP , domiciliul .
.... .i~:/:Y,!~;Jrl , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind ·fail;l.Jt:n declnraţii, declar po p::onria răspundere:
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Calitatea
Deţinută

-~ ...•.. '

Nr. da părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor

2. Calitatea 'de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit gruRurilor de interes economic le
sociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orgar'lizatiine uvernamentale,

Unitatea Calitatea
~mire şi Adresă Deti,lută

2.1 ....

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor rofesionale şi/sau sindicale

3.1.... ~{);Cf?-0;L ;::O,';2tJH - rl'/c>

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retri
În cadrul partidelor politice, functia detinutăşi denumirea partidului politic
4.1 ....



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenurnele/denumirea contractamă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fO!it contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul .~.
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! Rude c':' gr<;>cu\ 1 ale
r titU!;i.ruluL___-_ '-,- /'

,.-ISoc~ne;.ciole ,~

(PersClanăfiz~(,âautonzată'
i A'jo ,iaţii familia le/ Cabinete

indiViduale, caoin::le
a,;sociate, ~c'!:iE'tatid, ile

jprofesionalp ;a~ societ~\'
civile profe~ionale ("tJ :
răspundere lmitatd Cafe I
desfiişoară profe!lia de I
avocat / Orgdi1izaţil j

Ineguvernamentalel Fundatii! I

Asociatii '2) • I I
_J

:1) Pri'l rude d9 ••;rddull SI< inţefege p3nnţi Pfi' 1",;tYasce!1dentă şi COpi111t1liniedescendentă
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa bene,ficiarului de c.9ntract unde, prin calitatea deţinută, titularul.
soţu/lsoţia şi rudele da gradul I obţin contrade, aşa cum sunt defmite la pct. 5:

Prezenta declaraţie constituiE;act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul Incomplet al datelor menţionate.

Data completării:

0/.1/.1.1;)/8
Semnătura:


