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DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata .?/l?#/? e:~€-H~- O~/t",f
având funcţia de ~r ·:·.·..i~··.·.··.·.·.?i1ij.·.·~..·.·f.!/iiţc.p1.·.·.~~Mj.!.db:'.::'.::'.::'::'.'
.................................................. , CNP , domiciliul .
..'....-: , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociaţ sau. ,!eţionar: fa' şocjE;l.tăţi.coinercial~; ~Qmp~,riijlso.c!~tăţrn~ţiQ'riale, iri~!iţuţii, de' crep it, ''grupuri de
interes 'econom'ic, pr~cui}1.ş·imemliru În asbc'iaţii; f.uhc;taţliS,!Ualte ·brganiz·~ţii·n·eguvernarh·entale;

Calitatea
Deţinută

Unitatea
Denumire şi Adresă

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor

.f~:1It/f.1r,J,I"~h/V~ ~;'~M' jg:'fr ~1Ju..HI J~;l>.',.;-
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2. ,Fa!jţ~~~;~~~:f)~!lW.~W;~lIm&~ş..~.!l~!.~41.!i:'.~:o.."n.,?c'J~e.te'~:,a~~.),IJi~ţ.liire~~i~qntr9'1'al~>!;iocietăţ!ls>rcom~rci~le, ~egiilor
~.u.t,o"?ţ>~~?g?$rnp:~,!J~~.~~~~I.;.!~Ft/l1fţl(~>2-al~~.>.·l~.~!1!~ţl~l0~.';d~~~edlt;grupunlor de mteres economiC, ale
asoclatllioresa u,flmdatllloJ:"()n<lle'a Itor orgaQlzatll,neguliernamentale

Unitatea Calitatea ...
D . . Ad - D t' - Valoarea beneficIIlorenumlre ŞI resa e muta

1.1.. ..

2.1 .... -

3. Calitatea-de membru În ,cadrul 'asociatii lor profesionale'şilsau_sini;licale
3.1. -

<.

4, ~alit,at~>ai;?~'!!J.e,!"1.?ruil].s,>r.gl'pele9f! C9ri~tls.er,e,.adiJiinj:şfr~r~şi:cqntrql; retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadru1'p'ărti,dj'!lpr,-politi'ce,'fu-hctia:detih'Ută:şi,den ulÎi irea,partid (ilui politic •
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, prenume lelden umirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul
..... - """
Sot/sotie

""t'- /
Rude de gradul I '1 ale /titularului
...... , /
Socetăţi comerciale I

, /

Persoană fizică autorilală!
Asociaţii familiale! Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu 1'--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
'2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benf!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:
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Semnătura:


