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DECLARATIE DE INTERESE,
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Subs~ul/SlJbsemnata t;i.~.P{/!, ~/.I!..1.~~.I!. ,
având fu ncţia de !.«! .J.I'.e.9.T.t?0 , la IMI3. .
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., , CNP , dom iciIiuI .
............. /?t;1..<:J.!..f-..~ţ!/. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

~. Asociat osau ..a~Fon~r la.'~9c!eţ~ţi :~.Qm~~f;:!,~I~r~C9~P.~9iJ/s~~.il1ti!ti:.·naţ!oll~.le:instituţii 'de: credit, ~gruJ?uIl de
Interes economiC, Rlecumsi membru," asoclaţn;fundaţn sau alte·orgamzaţn neguvernamentale:

Unitatea .i"qil.ljJ~.~.~~,
NI'.de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă . :Oet,"uta~ sociale sau de părţilor sociale
.";.'- , acţiuni şi/sau a actiunilorI

1.1.... --:>
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2. Cal.i.t~te~~"'~•.~e!!!~.r,~,Î'.'!:2~~a~'1.~I~.'d.t;~~n~!1~~r~i:i!~.W,j~I~Jr~~:.şJf,,~ntr?I:~I~o~.ocieţăţ!l.or;c~lTJ~rcial~<;~~giilOj
autonome; .'.compannlor/socletaţl·o.naţlonale,","stltuţnlor:Dde1,credll,··· grup'unlor de· Interes tlconomlc, ale
asociatiilor sau "funaaţiilorori ale altororg~'riizăţi(negifv'rn~mental'd'

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1.. ..
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3. Calitatea de membru În cadrul asociatiiloi' profe:Sioij'ale~-şj1şausindicale
31.. .. ŢrU('{H - 'pH~
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4. Calitatea de me!Ţlbp,t.înorg~nele~e COf,l~;:c~a,minLsţr~re şi 'i",ntrol; i't:tf'buit~L!?aUnere.tribuite; geţin.ute
În cadrul partidelor politice, funcţia CJeţiriu.tă'şi den'umireapartidulu(politic
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5, Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor puţ>lice 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, prenumele!denum irea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea, ·şi !°S.ri$iOt:r.•..ii:.~~:~

contractului contractului
adresa ., încredinţat·; ·-·i-.

contractul
Titularul
....... )
Sot/soţie /
...... /
Rude de gradul I '11 ale /titularului
.......

_î :1 i~''..:.~ /'. ';
Socetăţi comerciale ! ~ r""_'''{

/Persoană fizică autorizată!
Asociaţii familiale! Cabinete
individuale, cabinete
associale, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu h.) l.
răspundere limitată care ) 1'" r .. \

desfăşoară profesia de I -- ""'1

avocat! Organizaţii ---neguvernamentale! Fundaţii!
Asociatii '2)

.,
l ~~~i~t~~E\~:i'~U':

., .. ,

'1) Prin rude de gradul/ se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi r~sp..u,hd,potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate. ~.; _", '~r'

Data completării:
4'1. II!J, Lc9/0

Semnătura:


