
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ~ t1,1(_'CJ.I_-__ l/--'~-'---6..b_' -=;7t/~-:-'/:-'r.;_:__::A./~_._::;.----~ _
de QOtIbL--IG~ ilJMi- la Pf?./~4J<14 y/~g4-
CNP

, având functia

, domiciliul
,

cunoscând prevederile arta 326 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau action,ar Ia ~ocietăp\~omercialej companiilsodetăţi 'naţionale;institufii de ctedit, gruputf'de '
interes econamic,;urecum.şÎ membru în asociatii, fundaţii sau alte organizaffi ne~\lvernamenbde: ,_1+

Unitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. .....

2. Calitatea de membru În organele de conducere, -ad,ministrare şi control ale societăţilor come:rcia1e, ale
regiilor aJltonom~, alee(i!mpa!Diilor,tsoc4etăţih)f;in~ţion,alle; ale lnsti'*u:ţiUo'rde credit, ale ~rup~n0:r:q~in.ten~ş
economic, ale asociatiilor sau fţlndatiilor ori ale altor orf!anizatii nef!uvern,amenţale: ~

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1. .....

-
3. C~litatea de, membru în cadrul asociaţiilort>rofcsionale şi/sau sindicale

-, - '"

.c ", "' ,~ ?

3.1. .....

~4.'Qa:li;tate~de 'fnembru Înl oI;gabele, de con:ducer~, admÎlnistrare şi, contFol; ret~ibujle sau :~·b ;tneretrr .0.•. ,C1

edeţinute 1n cadr~lpartidelor_poJitice, :functia de(Înuiă şi denumire:UJartid:ului 'pontic ,;'
. . ,
o"

4.1 ...... i

.

, 5. Contracte, inClusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute 'oriaflate"
în derulare În timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheia'te .cu soc~etăti comerciale cu capital., de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1Beneficiarulde contract:numele,

I
Institutia I Procedaa prin I TIpul I Data

I=uil
Valoorea

rrenumeIeldenumireaşiadresa contrnctan1ă: carea fost contrnctului încheierii totalăa

1



denumireaşi încralinţat contractului contrnct:ului
adresa contractul

TItular............... ,
i,
i
i

SoţIooţie............... !

Rude de grndulII)aletitularului
............

Societăţiccrnerciale/Persoenă fizică
autorizatăIAsxiaţii fumiliale'Cabinete
individuale,cabinetearociate, societăţi
civilepufesionale sausocietăţicivile
profesknale curăspurxlere limitatăcare
desfăşoară profesa de avocatiOrgmizaţii
neguvernamentale'Fundatii!Asociatif)

1) Prin rude de gradul 1 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 gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
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 sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

I?:..~Q~..:..?::.:>../..± ..
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