
DECLARATiE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemnata RQ$u/ (;:..c;f.q!f.Gf.:/J.4~/3:1''1 ,
având functia de .. Q?f!&l.Jlf.: ,'la'C/PI'!:S(I/Vt G'F..N.~I{/l.?.IJ~..I!f/!.«!' ~:0.P(f!.?C/.( .
.j3r;,CIJ/?.'f$..7)'... .. .. r.r,J.P , domiciliul~v.~t.!Rţ"ŞD·

~;y.'1cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Zl]

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor
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Valoarea beneficiilor

3~Cal itatea' de' meni bru'în ~cadru I·asoc iati ilo r~profesi on aI.e.,şi/să.ÎJsihll ica Ifi.
3.1.. ..



5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor,. mandatelor sau demnităţi/or publice finanţate de 1;1bugetul 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:' prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

_ _ adresa Încredinţat _
contractul

Titularul --

-t------_ -'._·~.: .iI_--:- _.

..------ -'--"'--- ~---~.---..--.-'-

./

Rude de gradul.1 "1) ale
titularului

Sot/sotie

Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civ+!f'i~rr:fF,-Sior-€,I,:~. '}'t - - ·_•.......7-· - -- _.~~. -
răspundere limitată care //
desfăşoară profesia de ~
avocat / Organizaţii
neguvernamentale/ Fundatii/
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 beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradu// obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

:::"~-' ~:;'}1S-lp~m;-etafatiEh:eef.j!:l.titâie:'act::p:nbl:e:..;şj· 'ă~~Btriiitjt;:te5~~le;.-pEni1:11.-inExactit1:rtCi;(:?!'";=i

sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării:02 . ( ( / ')0 (o Semnătura:

2 .,.'.


