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DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata ..~.j..l.l'f' 1·.T.l2.- .e:-.s. r..~ r.1 E..U:\-.1':1.1: !It i.0.k 1'. i\-.N A- ,
având funcţia de f..XI~E.f2..T. , la P..r1. b. ..7': .. !)'/U:r:,.T/fJ r.;ţIS.IJ.J:I.~;;.'1 .
... CNP domiciliul .
... : 6U.Ci/..R. ..t;.f.n~ , cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal
'privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sâlJ.aeţioflar: li,1' socl\ltăţi comerciarej"com~p,tnii/soci~tăţf naţio'nale} instituţiidEi credit, grupuri de
interes economii:, ~recuip şi membru'În asocl'i.ţii; fu-ndaţii.~;!U'alte organizaţii'oeguvllr.tlam-entale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

11 . -------------------------- - --- ----_.---- -
2, Calitatea"de'membnI)n'organele;dEl co'ilduce'r·e:.administrare şi,'control :are.societătilor comerciale, regiilor
~utondrfÎ~ji~eo~p~niiloi1soc'ietătrtn~tio'nale;:~:iri'stituiiilO'{' de '·.crealt,'· g;upuriÎor de 'in'teres economic, ale
aiodr~itiiîo'di'a~ 'fuţ,a ă'iri!& oi-r~I~-·'ă1tc5rorgaQf~afii neci(t~~-rna~~nbi'le

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.... ,

.:-- -------------- ---------
--

3. Calitatea'de m'embru,în.ţadrul i3şocia'tiilot prqfesionahhşilsaksindicale
3.1 . . . FI r- /'1,::, 12 cI Iri ,/H D, 'cl"tl < ;-.) tf'

4. 9Iitat~,a~.e meinbru},ry.org.~~ele .âfl con~lic~re, administrare 'ş[ ~oQtr?-l, retribuite sau neretribulte, deţinute
În..cadrullP~rt.idejor ,politic~~"fu nţti;{ d~ti nută'-şhdenum1rea:pâ rtid (J J:ui pol itic

,.

4.1.. .. ~---
~ .> ---- - -



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. prenumele/denum irea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul '.." ./

/
Sot/sotie /"

.... /'
Rude de gradul I '1 ale /'titularului
....... , V

./'
Socetăti comerciale /

,

/Persoană fizică autoriza'ă/
Asociaţii familia le/ Cabinete
individuale, cabinete /associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu

~

răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentalel Fundatii/

.~

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 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:

~+.-lo· Q..Q:llC

.-

2

,.

Semnătura:


