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DECLARATIE DE INTERESE,

. Su bsemnatuYSL!i;J,seJllnata ,a~J..O u..Jo }:2\~'~.,0Q&.QD~.1.1 ~
avand functia dea~e\' l\}·~U(lli-)la &J/V'(l.~o... - r~0

......" CNP .. .. . ..
cunoscând prevederile art

privind falsul În declaraţii declar pe propria răspundere

domlclilul
292 din Codul penal

-------------------------------- ._-- ._- -- ----
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
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Unitatea
Denumire şi Adresă

. ._L.

Calitatea
Deţinută

---- -1--

I

NI'. de părţi
sociale sau de

actiu~i

Valoarea tota Iă a
părtilor socia le

şi/sau a actiunilor
- .- -

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, reg iilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit,
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor 01' anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea \"-
__Den~!!,ire 2i~dresă Detnută ~_ ;_

grupurilor de interes economic,

Valoarea beneficiilor

ale

2 1 -~--=-=-=--=----=--=--=--=----_-.-lt-----------...",

~-- _-o _.--_~_--~-_-_- -~----
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~. Cali~atea de membll:Jiil cadrul asociaţiilor~f~sionale şi/sau sindicale _
3 1

---.
4. Calitatea de membru in organ-elede- cOI;aUCerE;~acJ,iiinistrareşi C:ontrol~retribuite sau neretribuite. deţinute
in cadrul pa"!idelor .E9litic~Juncţ.@_de~u~ă şi d~n~mJreapiirtidlJlui ~olitic
4 1



3. Contracte. inciusive cele de asistenţă juridica, consultanţa şi civile, obtinutc sau aflate lt1 derulare in timpul
exercitării funcţiilor. mandatelor sau clemnitătilor publice finantate de la bugetul de stat. local şi elin fOllduri
externe ori Încheiate cu soc:.!etaji comer.Eiale cu capital ele stat sau unele s_tatul este acţionar majoritar/minOritar
t' Ber€o'lclar "" ce c;or,ract ins:wt,a Proceaura :r.~iu iJata Dwata /alcarea
I'",mele ~renurrele·d€onum.rea contractanta prin care a contractuluI Incnelerl contrac;l.lul tota a "
s' adresa denumirea ŞI fost c:ortcacull, c;c~:rasLj ~

adresa nc;reoln ar
contractL.

Se: S:C: €o

c _,::'" ]€o graj" a e
: : .....ia'G'L.1

Socetat, CCrlerc,ale
Persoană fiZică autorlzatăI
AsociatII famillalel Cabinete
ndllJlduale cabinete
assoclate socletătl clvlle
profeslonale sau socletătl
clvile profcslonale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profeSia de
avocat I OrganizatII
neguvernamentalel Fundatll/
AsociaţII '2 ' -.1. . ._, _

I

I
_ .L

Pnn rude de gradul I se intelege părinţI pe lime ascendentă ŞI copil pe lime descendentă
'2 Se vor declara numele. denumirea şi adresa benefiCIarulUi de contract unde pnn calitatea deltnută titularul,
sotul/soţia ŞI rudele de gradul Iobţin contracte, aşa cum sunt defflJlte la pct 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
3au caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:


