
DECLARATIE DE INTERESE,

C'\ '1'-'\ il", \~~. ~'1
Subse. mnatu.l(a) , '1' .

, . :'\' - ':JL~de ,.\-.:..,;.~'-.)..:~ .\'--.'.\':'-..-:-: \..."'7.(:..~ :\: , la
declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale; companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum şi membru În asociaţii, fundatii sau alte or anizaţii ne uvernamentale

UNITATEA CALITATEA Nr. de părti sociale Valoarea totală el
DENUMiRE ŞI ADRESA DEŢINUTĂ sau de acţiuni părţilor sociale şi/sau al

\ actiunilor
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2. Calitatea de me ru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau
fundaţiilor sau altor or anizatii ne uvernamentale:

UNITATEA
DENUMIRE ŞI ADRESA
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3. Calitatea de membru În cadrul asociaţii lor
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---4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuTte, deţinute
I În cadrul artidelor oolitice, functia detinuta i denumirea artidului olitic
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
Incomplet al datelor menţionate.
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