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DECLARATIE DE INTERESE, J

Subsemnatullş,ubsemn~ R..O r~.t.1:«. .f..~.O.!!-/~!"'":i''''' #, T '

având funcţia de (J1.".Ft~I( p.~ , la ţl~~~~~1: :"f.~"!.o.~'?u..'~'!.A. ~.t:.~ 1.~..
."Suwepj;r ..; 'j .. 'Ţ'-'" ..c·,· , :. C? ~ ',' /_: .~. ~,.> '..< :- : , domi~iliul .
.............•.. ( ' : , - -'.r cunoscand prevederile ari. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

J :i·~s~~jat. s~U).~Ji Q~iir~i!a,:sodi~ţăţi .c·()tti~rqia,tif~.c,Pm.B~nii/cs"qcJ~ţ~fi••~[1l!,ţ!o~~aJe:.Sr!ltit~ţji;~~~~~edit gr'~if1uride
Interes- economic ,,~rec"umsi membru În asoci~W.1.ur\d~ţii salLarfe'orgllnlzaţii 'o~~'ţ\:~;'r.riamen ale

Unitatea Calitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

Denumire şi Adresă Deţinută
sociale sau de părţilor sociale

actiuni şi/sau a actiunilor
1.1.. .. /

/ , / r
/,

i

/ / / /
/' / / /

- / / / /
/ / / /. ..-

2. Calitatea ~ern~m?rl!. Îrîo~·ga.n~re~~ condu~~~e,! '!.~?'lI~istrare.şi. ?ontrol :.al~s0ciet~ţ!l?r. t:o,,!,erc,ial~,'re9ii1fJ
autonome, c.ompanlllorisocietatl' nationale,; -institutIIlor de', credlt,i:.'gruDunlor de mte~es economic: al
asociatiilor. sa~(ulidâtlilo;.ori'~ale aitor organ.lz'1ltii·i.fe~u",e·rnamehtalâ

Unitatea Calitatea Valoarea beneficiilorDenumire şi Adresă Detinută
2.1 .... ~ -, )

/ / /
/ / /'

/ / /
/ / /

3. Calitatea de memliru Încadrul aso,ciatiilor prefesionale şi/sau sindicah~, "
3.1.. .. N0D'!!?) /2ţI i? IA 'Dre:-Cf ~./UJ I?.. ,/-: '()W Mr", n..e,ir/ UJ It t!>'N l2oM$-(?(4 ,
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4. Calitatea de' membru În organele de conducere, administrare şi control ,I,etribuite sau neretribuite deţinute
În cadrul partiqeipr.:poIW.ce, funcţia'detin4tă'şl pen~umifea pa'rtjdurlJipolitiC!
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 societă i comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar ma'oritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumeleldenumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul

SoUsotie

Rude de gradul I
titularului

Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentale/ Fundatiil
Asociatii '2) ,

7
L

: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 pc!. 5.

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


