
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata 'D:ţ=::ţ::~~l.~0.lc?tl!'?0 ~&t'J.1ţ::0 ~
având funcţia de.R;.Rf~T ..N.f,....., la..P.I:1~.~.~I:<..~12~.~ :..L{.f.2~~~.-:-: ."~·i'r~:.l{.~t?~ li
-:-:*,(.y!'ţ@...tr.9.t~c;re..(.{(2MNfCNP , domiciliul .
..-:-:-:- , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Moc,iat, sa~, ;lcţ.ionar.;fa' şC;>c.i\'lJă"ţicome'rciar~;,·tPmpăhii/sp'c!,~tăţi i1,!ţiQ·!i·~le,.inşţit.dţjj,de credit, 'grupuri de
interes'e'Conomie; preeulJl·şlniembru În as6c.iaţii,futi,C1aţii ~i!u,alte"brganizaţii neguver.nam.entale:

Unitatea Calitatea Nr, de părţi Valoarea totală a

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

1.1 ' .. ~A'J) l~ tEn-~A-nC0iJA-t >C2L ~c-z~ -S ,(100 .1?.a..I.'

~e.u~

__ o -- ._--- ._-

2:C:a,Ij!a!~.%~..«;:~~{~T,,;~Î~tRt.,gâ<.'MI~::..<1-~~5,~~I)"~lJ.~~~J:~~9:.~i~i.~t.~ar::·.~i, ~6nţrp 1.~1~'sotteţăf! lor .com~rcl'i'le, ~egiilor
a4\0<n9'!1~}:;'"~~~~P,;1I,r!.l!?JJsP~cl;~~1!t;n~ţl~!,laleJ~",n_~t~~i'lor.'ele ~~~~ţht; grupurilor de "Interes economiC, ale
as oc.iati ilorJ'şa"ui.flihdati Ho r-;,oq~.al'EleaIt<;>r-Gr9 aniz~tliJfe !lv'er·li'a.Iiieht~ Ie

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
Denumire şi Adresă Detinută

2-:1": .1'-N E' c4-fJ'U-.
.. .. .. -----

---------------------..-----::::
=",a,;,,!,e,, de lTiembru<.ÎÎ1~c·âd.rl:lJlaşo'ţ'iati i101:pfQfesjonale'şi/sa'lÎ~sindicale
3.1 .... .

.':)N t- I - lIlJu.. l<-( h t"M... --

I 4, Calit,ate.1I'ge mfimbruin, or.gailele ,de conduCE;!re.,adminisţrare·şi.contr'ol; retribuite sau neretribuite, deţinute
În caÎ:fr.li,-,p~aideiCir.;P,6Jitib~;,fţ';hţHt:detiJit;t~::ş~an"'l,lmirei p,artfd\.ilu r p~iitic ,.
4.·1 .... NU E c....'tt ..:"Zru- L

------ -



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 ma'oritar/minoritar
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

SoVsotie

ale

Socetăti comerciale I
Persoa~ă fizică autorizatăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

'1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa ben€!ficiarului 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:

.-

,.

Semnătura:

~


