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DEC~A1IE DEIN'rERESE

Nr..... . ,.,Qf ~ t.()J..~L 0 \ Anu!... · ·Ziua una .

PR1MĂRIA MUNICIPIULUI 8' CUREŞTl

DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subs.e~nata .... ţ;[lŢrl s,lf:UIj.""0..'"j'. . . ,"",
având fu ncţia de (p~/?i.~J ;rl/~/~/~, la. .9;,rcY:i:i),l(jLI r;j~'c ~ k5; '?otÎL JJVl2/le

âDNiYZ1-Kif.c.., CNP ", domiciliul.
cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena

pr~vindfalsul În declaraţii, declar pe propria răspundere

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic precum şi memb . t" f dat" sa It . t" tale, ru In asocia ,II, un II u a e organlza,1I neguvernamen

Unitatea Calitatea Nr..MRărţi r:;}0area totală-a'
Denumire şi Adresă Deţinută sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor-- __ o -
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~_. --- ._. - .-. , - - -- --- . ---_ .._-.
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IIr

I asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orClanizatii neCluvernamentale _________________ 0_-

, Unitatea Calitatea I

Denumire şi Adresă Detinută I Valoarea beneficiilor
. __ .-- .r 2.1 I

..

l - . --_ .. - --_ ..---- ---------
I ------ 1

I I ..~..-
I
I,

j
i 2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale sOCietăţilor comerclale, reg.iilorj
. autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale

.. '1

---- - -~

I

-1--'1
,.3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale .. n __ • --- .- ~ -~~- •• -·1

i31_~ ~ --- --------- .. -- __ o ---------~---. n:. _1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute :
În cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic
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.' -

v '. ,,- , -~:~J'V" cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civiJe,obţi"nute sau-;;flate-în derulare in timp

1A1/i
/ţ.xerCltarlifuncţIIlor, mandatelor sau demnitătilor publice finanţate de la bugetul de stat, local ŞI din fOlldu

,

< -,/externe ori încheiate cu s.ocietăti comerciale c~ ca itai de stat sau unde statul este actionar majoritar/min~~~
5 1 BenefiCiarul de contract: Instituţia Procedura Tlpu Data I Durata I Valoarea

" i numeleprenumele/denumlrea contractantă prin care a contractuluI I 'ncneieril contractuluI I lotală ,
-,~--.''1'''f I ŞI adresa denumirea ŞI fost I contractului I contractuluI_./j adresa incredintat 1 I

-A :::,:::~---.----!. ""'''''ci I ~-_- -+-_=-=f: .••.•_._.-.
II : RUde---ae-grad-UIT-~~i -- :1-- il! .. -

_ _1 . 1,'cI,,,,O' .------1 I ---LIl ; I 1=____ __~---=-~-----. II

J
',' 1,' Socetăţl comerclale I

Persoană fizică autorrzatăI l'

i ASOCiaţiifamilialel Cabinete
I Individuale, cabinete I
i associate, societăţi clvile 1

I profesionale sau societăţi I
clvJleprofesionale cu

~ 'răspundere limitată care
I desfăşoară profesia de
II avocat I Organizaţii
I neguvernamentalel Fundaţli/

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 pct 5_

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

Data completării: Semnătura:
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