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'~::;!?~:>~\~f~,~~:;-:;DECLARATIE DE INTERESE'. . '.

'cJ -1}-- '. fi lfI2 r:;,;J II 0 6.Jvflf- .;. .'
Subsemnatul/S ubsemnata /. .. ~ - ,

avâ nd fu ncţia de .f.!. f. .ff.;.' , la 1> v..r .
. .. .. . .. . . . , C NP , dom ici Iiu I .
... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar' la s9cietăWcom!!r~iale, c9mpaniilsocretăţi '!;'aţional,e,'institUţii:d:~'Creji!' grujJuri"de
interes economic.,lprepum şLmembru În '!Şociaţii, tundaţii sa~alt~·orgjl(1jz,!ţii neguver[)am~l]tale.<

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor
1.1.. . ---

- - -~---------
r ,

--=--::::::
2. Calitatea de membru În organele de conducere; adniini.st~are·şi' control al~'societăţilor com~rciale', regiilor
autonome, cornpariiilor/societăţi nationale, institutiilor de cre~!t, grupurilor .de interes· economic, ale
asociatiilor sau fundatiilor-ori ale.altor. organizatii neguvernamehtale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1 --

----------3. Calitatea de membru În cadrul a'sociatiilor profesionale şi/s_au~siridica'le
3.1 .. 1.;

4. Calitatea de membru-În. organele de conducere, administrare-şPcontrol; retribuite'sau-neretriouitei deţinute
In cadrul partidelor politice,.functia detinută şi denumirea partidu)\j(politic .: . . .
4.1..

- .. -
..-~ .~.... - . ~-_... _ .
-."' ....•. - .

... .. -



Socetăţi comerciale I
Persoană fizică autorizatăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăti
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de

. avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,.

ale

Sol/sotie

'i -.'.......

5. Contracte, inclusi ve cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate iIJ derulare in timpul .';:;,",'J

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de ~tat! !ocal şi din fonduri. !~~~.~~,.,'~
externe ori incheiate cu societăti comerciale cu ca itai de stat sau unde statul este actionar'ma"oritar/minoritar -
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Ti~y~~ ,Data DU1.~ta,;:..; Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractantă: prin care a COntrilţt(Jlui Încheierii cc;>i'lt~u1ui totală a
şi adresa· denumirea şi fost . '~~!;;:;. contractului;' . \...~\:;;f- contractului·

adresa incredinţat .. ;r~,·;i··-M
contractul .ţ;:: : .. _. ·~i~

Titularul

. Rude de gradul I
titularului

:1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie as,cendentă 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 răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:
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