
DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata POfYl ..vJ.rf..(~0~P·~"f.·..c .C:':?~./-f'..~~4 ,
având funcţia de· ·A.~T. Ia Pl.r)/?~ : 0 •••••••• , ••• :-:: •••••••••••••••••• : ••• "

.. ''':-';' " ~ , CNP - , , domiciliul : .
.~..' , - : _ _.:_ - :.. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Aşo:.ciat său. aGţionar :'Ia socle.tăţ~.com'er~i'al.~, corilpa_riiiJsod~tăţi naţion·ale,·ihstituţii de- credit, grupuri de
interes e'Conomic, pr~c~q, ·şi.rriembru În aS.ociâfii; fundaţii" si;!lialteorganjzaţîj".n-eguvernamentale:

Unitatea Calitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1 ....

.------

2.. C1l;1itat~~.ţ1~:'·!Jle"'.TlI;l~.!i.,~!l·orga nel e:d~c ond ucere;;;'-i,if!11linistr~e:~i-c6ntr?lal E!:ş(rc!.e~ţiI9r comercÎ<,Ile, reg ii!or
a!:!t· e.i\;;..~iliJi.~,~i.i1. . '!1C1ţ!~-n_a[e,,·il1&;ti!~ţ!ilord~>:.cr.~d.it;-gruj:ibrilor de, interes economic, ale
~Ş9,C olts'li.t1;'f..l(odalj. _~tQtQfg~Qi?_af!Jft!~1tli!v:ernam~hhilil

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1.. ..

3. Câli~teă 'de:iTiembru ]ri',căl;ini'j'aSQl:iâtii.lo.i"proţesi6~ale-şilsalÎ·sindi.cale
3.1.

.-

~. C-fli;t~\~~~~,!1:.IJi~M~fO..li!()tg}~.Qe~~d,~.co.npue~re"ad!11in,i~tr~x~şi.:cqntri>l, retribuite'sau neretribuite, deţinute
In.:i;:aţit;ţJtp1ftţi~e].oţm~liti1::e;Ji!n'ct!a~d~l!iÎJtii·~j~denl,J.ril'irea'!p,ârt~g,l!10j·'PP] itie

,.
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 majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractantă: pnn care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Încredinţat
contractul

Titularul

Sot/sotie
lor.: ...

Rude de gradul I '1) ale
titularului

Socetăţi comerciale I
,

Persoană fizică autorizalăI
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat I Organizaţii
neguvernamentalel Fundatiil
Asociatii '2) ,

'1) Prin rude de gradul I se Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa ben('!ficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţu!Jsoţia,şimde!.e de grâdull 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:

Q+-. \o . La tA,:) /

.-

"

Semnătura:

2


