
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata \'\~:l""E."s..~~I &-/.,:1.. ~.fv!:i1.E.ţ. 4 ,
având funcţia de ţ;f,J.'<.: .~'::\.. , la ». .v.M. :-:-:.. g1?9.I..~'.c.~TE v.~1?MI.c. .
... , CNP , domiciliul .
..;.":".-:- , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat s<iu at;;ţionar :'la':socl~,tăţi comerciale.; 'coJ11paJiii/societăţi n~ţjo!iale," instituţii .de credit,. grupuri de
interes economic, precui]1 şi membru În asoc.iaţii,fWidaţii siju"a:ite organizaţii neguvernamentale:

,

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1.. .. .--
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/'
/../

/ --
-- -----_.-

2, Ca}!!~ţ~,a,,1fw~'~,.,WJJ;1~(:S~.9a.fJ.~J~;-,!~;.?9nd4.~e~~:?;,a~~iDistrar~~i~onţr?1 ~I~ socieţăţ!',or comerciale, ~egiilor
aytoJ1'0[Tl$l3"c,qm'?:~~rr/~oc~,e.ţa.ţl~lJ':Iţ'<?,tla2e!.:·lns.t!luţ"lo~ de·o·.credlt, grupUrilor de Interes economiC, ale
aS9ciatiiI6r.,şaiJ.f.li.iida ii1or~orj.ale altor 0r,gani~atii 'neguvernamentale

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilor
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.. .. -=-- -:>
.-/-------

/
/
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3. Calitatea' de .membru;in::catlr-uI'asociatiilor'prQfesion'ale'şilsau ,sirldicale
3.1.. .. :>..-----..

/

4. Calit.atea.,ded.nem'bru În. or,ganele oe conducere, administrare şi control; retriDuite sau neretribuite, detinute
În câţiri:illÎ:>'~rt'dîdor;î>ollti~~:Jîiliţtia'det,jlttă şiden'bmireapar.tld~rui Ilolitic • '
4.1 .... , ~--------------

~/-----_.-
.'

--



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi lor 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 " '. - ._-.f.. ""' ...._-- --~. - ..:::>"" .
~/

SoUsotie ...---....
.'........--- ,r""

.-~
-"'.

Rude de gradul I '1 ale /"

,,r-'

titularului ./ --
.•./ .'

Socetăţi comerciale /
,

/
Persoană fizică autorizată/ /

/ "

Asociaţii familiale/ Cabinete "",
individuale, cabinete //
associate, societăţi civile (profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de ---- ---~ .
avocat / Organizaţii -···1------- t--_. ____._
neguvernamentale/ Fundatiil ------------Asociatii '2) . '

'1) Prin rude de gradul I se Înţelegi! părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirfJa şi adresa br;neficiarului 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:

,-

2

"

Semnătura:


