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DECLARATIE DE INTERESE.
Subsemnatul/StJbsemnsta f?~.'1- ~-A-~\.-\..~AY...;?~'f.f\M\ţi 1- •••••...•••••.••.• ,

având f~nctia de 1j€..Et:f.o'i:. , la..~ Mt~\~~ ~:8. ,.'?.\t.~5\..'~I"'" .bn•... Il.. ' •. ..~ (,1. ..•.......,.. _.~M~Nr:.r...jaU.C1J.eEs:n .... CNP .1.10, •• _._ ••• , ••• "'..:, •.••••••••••••••••••••• , domictliul ..oo.CUt:t"'$D(""' ~. ,.~.I··-~.etl
-p;i~i~d f~i~·~ÎÎ·~·d~~I·~~~ţi·i,..d~~·I~~·;~;·r~~riJ~~~'P~~~~~~~ndprevederile art. 292 din Codul penal

~. Asociat sa.u acţionar la societăţi cor 1erciale.,,comp~nii/societăţi .'1aţionale, instituţii de cr.e.d~"l!,--.9rl.lRyridj
interes economic orecum şi.membru În sociaţii, fu'ndatii sau alte organizaJii neguvernamentale.

1.1....

Unitatea
Denumire şi Adresă

---

Calitatea
Deţinută

--

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

--
Valoarea beneficiilor

!2. Calitatea de membru În organele de ondu.cere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor,
autonome, companiilor/societăţi naţio ale, instituţiilor de credi~g[IJDurilor de interes econ_et'!lic, a~
1lsociatiilor sau fundatiilor ori ale aJtor o ganiza(ii neguvernamentah

Unitatea Calitatea
Denumire şi Adresă Detinută

2.1.. N-u®L hEU\- ~eu~'l~ l-A.e\I.\~11 ~NbAŢd
~A-SxJv bU'Sl,,*-c, ~'fC.C;' \li •...•0,0. 'l'> tJ ~. ~

I

~.·Calitatea.Pe membru ÎncadruLasocişt i10r profesioÎlaleşi/sausindical~
3.1.... _

~. Calitatea Clemembru În orga~~le Clec o~ducenJ'; 'administranrşi control,retribuite sau..neretribulte •.detinute
În.cadrul-partidelor politice, functia detir ută şi denumjrell partidulili politiQ
4.1.... _



'.

5, Contracte, inclusive cele de asistenţă 'uridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau de nnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheiate cu societăti comerc ale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia I Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractant3: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa incredinţat
contractul

Titularul

SoVsoţie

Rude de gradul ! '1) ale
titularului

Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizatăl
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 inţelege părinţi p 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 contra te, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării:
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