
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/SUb.semna~ p.~!( C;~;{'f!;'i..!Â..~.t!(~~4-. ,
având funcţia de "~r-fr. , la /Y/8 7':'.1)(; .7':' .. :S'PY :.: : .
.. . , CNP , domIcllluI .
.............................................................. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1.,6,SbC!'at ·ila~.~G,ţiOri·ii(;;ra§·cip.r~Jăţi!eqrn~rGiar~;X:ppi.P.~:n'(jtso.ciptifţiri~ţi'Q(,J'1l-I\1;'Hlsţi~uţii·de·credit, grupuri de
inleres'e'i;o norri1C,prâCulŢI.ş'im·e·r'nbrl!JÎn asociaţi ii1u ri(faţiHiau alte'o'rgil nizaţii'l;reg-uvHrnamental~:

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Calitatea
Deţinută

·<p.j.l~?L.a.;p.:..~.;~.;~},.s.Jţa.'~.r.~...~~.r.~qnţţf?",~j~~so<;:i:ilţă1!'pr,com~rc (~Ie•. ~egiilor
/1i)st1tUţll!Qr,'t;!g(>,credlt'i grupunl'9r de' mteres ecqnomlc, ale
.z~t!i::m;y;av:er'I1(i'D~f1hll â

Calitatea
Detinută

-------------.------- - --.- _ ..--._--------_.

Unitatea
Denumire şi Adresă

2.1...

1.1.. ..

--.~----

.. __ -o _~==~===-o---:----_. . ~::>

3. Calit1ţtea' <tEfmembrlfÎn·c:atlr41·~ş~:ciăti Î Id,t'pr6fesi.otfale'şilsa:u 's i[fQ icale
3.1.

--_._-- ..- .

,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 ~ _. -- .-. ~.._ .. - ,,~_.. ....- ..•....•-..- -'--,
/

Sot/sotie ./'
......

/'
/'

- Rude de gradul I '1 ale /titularului
....... /
Socetăti comerciale I

,

/Persoa~ă fizică autorizalăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu Lrăspundere 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 beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc!. 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate,

Data completării:

17.10 20/0

2

"

Semnătura:


