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I DECLARAŢIEg.EiI~~E
1 ' Nr....1~.9.3.."E INTERE~ .
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z{ Ziua ltP.ri:~111l bl:lna JilillIl.I •••••Anul, J .
lUa-.....•....

DECLARATIE DE INTERESE,
- 00

Subsemnatul/Subsemnata 0,* 7'/ Ne';'A) LI V.+J I./-t
având functia de ~,··· ·j>i".i3··~·iii;.sfii ..·· ··· ···· ··,

. .. ~.. . la.......................................... .. .
............ , CNP , domiciliul .
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asoc!at sau,a~ţionar: la şocletăţi com~rc;iale, 'cdrnp;iilii/soci~tăţi n~ţi9'riale,' instituţii de cre~lit, grupuri de
interes economic, precuip şi membru Îha$oc'iaţii; fUlidaţii silu' alte 'organizaţii neguv:ârnamentale:..

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de părţilor sociale
actiuni şi/sau a actiunilor

1.1 .
I

/ i

/
/

1
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2: Caliţate,~~ue_mem..,bru,În' orga'lele •.d~ SohdiJc?er~·,a~minist(are şi control ale şocietăţilor comerctale, regiilor
auton'ome,:' com'Rariiiloi"Jsocietăti':' natio'nalei institutiilor. de ·.credit, grupurilor de interes economic, ale
", .~ ".-:.•!~~,\~-..;; v· .•....,." .• v :,-••• ••. i.·_· .•••_.r.~ ..• '.'.~' oi,.. (;"-"'. •

asoci ati iIor",'$au,fu:naâtiiLorprj..ale 'aItor 'orgaJ)iz'!tii ,ne'gu1(ern<l.l1')entale
Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor

Denumire şi Adresă Detinută
2.1 ..
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/
/

/

3. Calitatea- de nj'embru 'În cadrul asociatiilor profesicinale'şilsa'u sindicale
3.1 ....

1

/
/

/
4. C;:llit,ate,a~de,r)1embr4În,organele il!'! conducer.e,><!dministrare şicontrQI, retribuite sau neretribuite, deţinute
În l:~iîr.~l(lîi~rt.(d~fe5.r.,~ÎişJiYi~~}iuhdii(,d~tiţJ D"ţă';şi'-'de:fiY\lmrrea{p:~n:idar~i pol itic •
4.1 ....
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5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice 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 majoritarlminoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului incheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa incredinţat Icontractul
Titularul .-
SoUsotie -
......

- Rude de gradul I '/ ale

~

titularulu i -
......

I Socetăti comerciale I ' I
Persoana fizica autorlzatal I
Asociaţii familialel Cabinete

I I
individuale, cabinete
associate, societăţi civile -profesionale "au societăţi
civile profesionale cu !

Irăspundere limitată care I

desfăşoară profesia de I I
avocat I Organizaţii I Jneguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) , I

'11 Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularu!,
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:

(1. \0 '2--OU).
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Semnătura:


