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DECLARATIE DE INTERESE,

SubsemnatuYSubsemnata. . S:. ~. \'?D;:;3.<:,(ţ ..:.. ?TF f.:1t-.N .. : " .'. " ,
având funcţia defdERfNT..5.i"f:'ţ'.i~.L(Tff.Tf.:., la .PJ'/.~. :-:.. h\SE.efi. A.: L(.iSeA tl ..(:~. .M ' ..
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . "; , CNP , domiciIiuI .
..-:-.-:-: !~\lc:.U.lSE.~.n , cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal
'privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat. sa~, ae,ţ,ionar:'1a' şocl!ltăţi cOITl~rcial~; ·f0f.llp,tnii/sC?ci~tăţi naţio(l·ale,'·insti!uţiide credit, grupuri de
interes .economlc, precui)1.şi membru În'aşoc.iăţii;·fun,âaţii s'au·.alte,·organiz<!ţWm~guv'ernamentale:

Unitatea Calitatea
Nr, de părţi Valoarea totală a

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

1.1 . .. :::--

.------
..-----------------'-------- --------

..-----,-
2.,~~Vl~?-,~.;;-g,e";1iI,~W~J;\:!).w;h~{ş.~n~'~~;,~~lt~~.?}'!~~:;;~P:~1.~is.fr;~r~,,~i.?qnţrql: al~; soc i~!ăţ! I? r"com~ rc iale, ~egii lor
autonome,"" ·c(ffiip'anIlIQrJsdcletan~·nabonale·,-;,·•.nStltutIl10r(,'de ,.cr:edlt{, grupurilor de. Interes economiC, ale

'Ji.~--_ •.':"' • f",," ,,,.. ~' ••• ~_~ •• ~ .~~. -,' <i ., •••·.",'~·f· "'"";.,..'- ".• ' _.~~. '. ,~_. .~- '.
asociatiilcîr;saÎ.l ,fÎ.l,i1datiilot'tiq.,~le'CI Ito~orga riizatii 'Î)eg a'V'erna:mentale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
Denumire şi Adresă Detinută

2.1 .... :.----'--------------------.----
3. Calitatea qe' membru În caârul ,asociatiilor'prqfesion'ale şi/sau sindicale
3.1, ..

i"/ r /7!3 ,.?ti //Y
. l' ~?» /Y ţ.)/rt!- '/

4, Calit.<itea,demem,bru ,în,organele tie tO.n·ducere:"admiriistr'a~e:şj c'ontrol,' re'tribuite'sau' neretribLJite, deţinute
În' 6~âr.u tp~rtldelbr,!pgl jti~~b6;î<':lii.d~fi ri;:rdi,iit~ntm~eil' 'p,arţid~roi p6i itie" '
4.1.. .. -- ._- -_o'__ o

------_.--
_o'----.



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În 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.prenumeleldenumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul /.

/
Sot/sotie .....v._.....-. /
Rude de gradul I '1) ale /
titularului .........-
....... , /
Socetăţi comerciale /

,

//Persoană fizică autorizală/
Asociaţii familia le/ Cabinete
individuale, cabinete

/
//

associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu

/răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentale/ Fundatiil
Asociatii '2) ,

'1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
02) 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:
z+· (O ·W,Q.

o·

,.

Semnătura:

2


