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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de ctJM,~/LlE12
CNP

la
, având funcţia

IP09l V/~R62

,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind fa ul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

l:(f;}@(jc'iafsaiact1dnar Ilsgele'tă1i·te1inerci'lie~~ompantÎfs0cietăţi nationale, instituţii de ered'it, gitiJ~_uri'de
interes economic, precumşi membru În asociatii, fundatii sau alte of2,anizatii neznvernamentale: rr

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1...... S.C G'EeJCI,F GRL
/}soc/8/

Calitatea deţinută
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

///1/1('

1/

2. Calil'âteâr' de "'·fne1n:bhi;#îhofg~nele d~eo:iIducere, adm4n'isf:rare şi·q-eontvQI·ale .~ocietăţil0r. comercial,~, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor nationale, ale instituţlilor de credit, ale grupuril(i)f d~ ip:tere~'
eC0n0:lU!ic,:ale"3sociatiilB.rsau,lu.nda;tiiI0,1J,p,i ale a~tQFor:~fl<ni!talijnef!.uv;emftJBent~le: ," -1:i,. ~:

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1...... c.,. (2 h'EtJCI F &. R. L

If~ /'fI NI srf2lJJ~):>

1/
'3. Calitatea de membru În cadrul asociailifoFProfesionale şi/sau sindicale
3.1......./" ~

----- ---
I'<~ ~alita!ea'-de -membŢu' În o'r~~nele: de ~ond~cer~ ~dminis~ra~e şi ~ontr?l, i~~f'ibuite sau Îieretl1lbuiteJ
4dinute 1U cadrulp;.rtldelor:.pohtIce, funcţia deJiu.uta ŞI denumIrea ilartldulUl p,olitJcGI . "q ,

4.1. .....

----
s. eontracte,;inClusi;vce[e de-asisten\ţă. juridică, consulltanţă juridică, consultanţăşi civile, obţinute eriaflate
În derulare În timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate dela bugetul-de
stat, IQca,lşi~in fonduri externe osi încheiate cu şocietăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majcritar/minoritar:

Institutia
contractantă:

VaIoorea
totaIăaI

5.1 Beneficiarulde con1rnct: rnmele,
prenumeleidemBnireaşiadresa I

Procedura prin I Tipul I Data I Durata I
carea fost oontra:tu1ui încheierii oontra:tu1ui

1



denumireaşi încredinţat contrnctului con1nlctul
~ contrnctul

TItular...............

D'-
./

SoţISJţie............... V->
Rude de gradulIl)aletitularuIui .>L/

............

Societăţicomerciale/Persoanăfizică ,/

autorizatăIAsociaii fumiliale/Cabinete
individuale,cabineteasocise, rocietăţi
civileprofesionalesau societăţicivile L-----
profesionalecurăspurdere lirnitatăcare

~desfăşoarăprofesiadeavocatl 0rgţmizBţii ---
e/FuncJatiiI A9:lciaţi{)

1) Prin rude de gradull 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, titularu

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contracte
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai puţin (
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea S3

caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completării

1.~t:9.~.:...~P'(f....
Semnătura

. '7/ .
1!7&/Cb!:
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