
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata J1.ArJ.oL,c; )()1"-iP.t: 'i;qwf.N./1:t-: ,
având f9ncţia de~.g.F~R.c.'..t!.Sţ./P~f)..rDfL.,la.?"J./b· .~;R.... 0')(' I\:'-:-A-:- .. ~~~v,L 'N!:!. _k),(P". r,.!f</oltt://8p),
S.<;:R,l/ f!().1.e-c.G .. .cJP.0A;N.~ , CNP ' " , domiciliul " .
=- , cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. ASQci'at.sali. aeţionar :1'aşOi}j!ltăţi cOÎTierciăI~1'.cpthpâJlii/so"cii!:tăţi naţiQnale; ·ioştiluţii· de' credit, 'grupuri de
interes -ecori'oniic,precuip şi membru in·asac.iafii, fun,daţii·s;;!u.alte organizaţii.neguvernamentale:

Unitatea
Denumire şi Adresă

1.1. i-JU Ee

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

2.1 ..

Valoarea beneficiilor

3. Calitate~: de-membru:in cadr.ul ~so-ciatii.l6t Rrofesioo'al'e"şi/sau siqcjicale
3.L

4. ~~!it;aţ~~,9.~lJ1.e,Mbr.\1.il1·~r9,~R~.I~~e c,Qn'dlls~re'ladl)1inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În ca~~u "ifrtj.c;leI0it~.51iiit:ji;J'Qrl'cia;detilltjtă·şH~e.6ii!mlreă'.p,âiţiQ(rIUipolitic •
4.1.... ,,1 (r

..'



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/denumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul '" lr 5 cA ::).LI L .;?

-----~

SoUsotie --......
~

---
Rude de nr~rhd I "1) ale /~'''''''''''''''
titularului

,
/

,./

Socetăţi comerciale I
,

/Persoană fizică autorilalăI
IAsociaţii familialel Cabinete

/individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu i
răspundere limitată care ( Idesfăşoară profesia de -
avocat! Organizaţii
neguvernamentale! Fundaţii!
Asoci<Jtii"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:

,.

.'


