
"""':_:c;

l!"!' I:~~~0~~~
''....~,,/7r

PR!\!..\RL-\ .\IL~IC!P!LLL'1 BLCLREŞT!

DECLARATIE DE INTERESE,

Su bsemnatul/subsellln. ata. ' -;':'-~:;'(;. t-'\ ~ () ~ ~ \
având fu nctla dec...~\ " r~·J~&t.e.-.. Ia \,,'- """~ ~.Q ~ eu.. <\..kJ)" .

. . . ,CNP. domiciliul
cunoscân prevederile ali 292 din Codul penal

pnvlnd falsul În declaraţII. declar pe propria raspundere

1. Asociat sau aCţionar/a-societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit; grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

1 1

Unitatea
Denumire şi Adresă
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Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de
_~c~~_

Valoarea tota Iă a
părtilor soc ia le

şi/s~_l!..~.<l...cll.uni Ior
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administr~re şi control ale societăţilor comerciale, re'giilor

I -

autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit,
asociatii lor sau fundatiilor ori ale altor organizatii ne uvernamentale

Unitatea CaIitat-ea I

_.~De'2.l:lf!1ireşi Adresă ~nută___ I

grupurilor de interes economic, ale

Valoarea beneficiilor
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~alitatea de membru În cadrul asociatiilor _~fesionale şi/sau sindicale
3 1

4.-Calltatea deInembru in organele de' cOl1aucere~adlfiilii5tra -şi control, relrihllitp. sau neretribuitc. detinute
i'2..ca~artidelor politice, fUI1Sl.a~ută şJ..denumirea par:t!.9LJ1uip~it!c
il 1



.'; Contracte. inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate In derulare in timpul
exercitării funcţiilor. mandatelor sau demnitătilor publice finanţate de la bugetul de stat. local şi din fonduri
externe oii jnchiiate ~u s~etăţi (;~merc:ia.'ec~ ca[J.i~a~de .!?t.?~sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar
::' Bere' c,a'u Qe ccC',raCl InSLlUlla Procedura ~Ipul Data Durata !a'oar,=a
numele orenLIIT'ele:denunwea contractarla prin care a ca tractuiui inchele(ll COntraCtL. .J ~c[a ă a
S aCJresa denumirea ŞI iost cC'l;ractl,I~1 ::cn[ra·Ct..J u

adresa incredinta;
cOl1t'aCL

:>'"0,, ae graoL. ale

3acet.at -:or;:;e~c:!alE:
)ersoana fiZica autorizata!
,sOclat'l famllialel Cabinete
ldlvlduale cabinete
Issoclate SOCletaţl clvlle
·rofeslonale sau SOCietati
Ivile profeSlonale cu
3spundere limitata care
esfăşoara profesia de
vocat I OrganizatII
eguvernamenialel Fundatlll
SOClaJlI~ _

I
_ 1

I

__J L L __

Pnn rude de gradul Ise inţelege părinţi pe linie ascendentă şi COpiipe linie descendentă
Se vor declara numele. denumirea ŞI adresa bene/lciarulw de contract unde. pnn calitatea deţinută litularul.

llul/sotla şi rudele de gradul Iobţin contracte aşa cum sunt de/mile la pcl 5

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactltatea
tU caracterul Incomplet al datelor menţionate

Data completării:
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Semnătura:


