
DECLARATIE DE INTERESE,

SubsemnatullSubsemnata va/cu... 0.e;~(:c.§· .
având functia de I J.OS;Mk-f:a. la ~ .. o./.:-?P ....-:J..u.P. ~ ~/1":<)J.:rE:<.'

............ ' CNP domiciliul ~.c.~('Ie"f2"-.r1i
~ cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

privind falsul În declaraţii. declar pe propria răspundere:

\I-':::-
~--

r

"1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale. instituţii de credit, grupuri del
interes economic, precum şi membru in asociaţii. fundaţii sau alte organizaţii neguvern_amental~ .__..J

Unitatea Calitatea Nr: d
l
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Valoarea beneficiilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or anizatii ne uvernamentale

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă De.l!..n~tă _l _

2.1.

4. Calitatea de membru in organele de conducere. administrare şi control, retribuite sau neretribuite. deţinute
in cadrul artidelor alitice, functia detinută şi denumirea artidului alitic ..__ .. ..j
4.1.
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- I beneliClarUI oe contract: Instituţia I-'rocedura Ilpui I Data Durata ! Val
umeie,pren umele/denu mirea contractantă: pnn care a contractului Încheierii contractuluI i total
I adresa denumirea ŞI fost contractului con.

adresa încredinţat
contractul -- - - - - ------

itularul f----
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, / ------ -----
ocetăţi comerciale I /

ersoană fizică autorizatăI ,/sociaţii familialel Cabinete
ndividuale, cabinete I

I

ssociate, societăţi civile
rofesionale sau societăţi
ivile profesionale cu L-- -ăspundere limitată care
esfăşoară profesia de
vocat I Organizaţii
eguvernamentale/ Fundatii/
sociatii 'Z) , _._-- ---
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-'1 Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă ,Şicopii pe linie descendentă
'Z) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiariJliH de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc/. 5,

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate_

Data completării: Semnătura:
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