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DECLARAŢIE DE INTERESE
..--- .

Subsemnatul/Subsemnata, ksit-k~" G-1IfJ~~c::ft...--- , având funcţia
de c.oN~c...{EfL Lf)c-~ la "/A,,?,~
C~P I ~ , ,domiciliul" ~:" 3/ll/v,PO!G-; v>y 236'..7
â-in.J-(')+-\ ,r C€2~ '-II dyct - dYd ,<:..:t-o)' ,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

l~rfASociat sau acţiolIar lăso~letăli eomercia'le,""coUtpaniiZsocietaţi nationale, institutii de cÎiedit,gni:pwld de
interes economic,precum.şi membru În asociatii, fundatii sau alte oraanizatll neauvemamentale: ~

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1. ..... .•..
\
I

/'"
( -'---

2~id~Utaleăd~:meJ1tbru m organele de c0ndu<f~te, adminis~raJ1e şi coutrol a,le sopret.ăph~t cQmereial~, ~ile.
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale gruRurilor de interes

!';eeOn0Pl'ic,al~Ias0ciatîiilor sau,JJunC!la.(ij.,il~r,Qriale.alIt0f 0rlZaniza'tii ne2:qvemamen!ta·le: '. ~,,,. ,,'
Unitatea t"--..

~ Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1.. .... )

./
'/

l'
'-

'3. Calitatea de membru În cadrul asoclaţlilorprefesionale silsau-sindicale . .'" "

3.1. .....
"-

<,
./"'"

-:

4. Câlitateâ <le' membru in' organele ~de·conducere,ad'ininistrare· şi cQutral, retrib-uite sau ner4ivi-bui(c)
detinute În cadrul Dartide.lor politice., functia definută şj denumirea 'partidului politic " >

4.1 ...... ,...... ;

'~)(-e.~f4I·6J/J-e IK-~ "II A K..,(J-
. " ,es- ';J ,'")F-~~; ,-1-1 C2- h.~ -((+O.....;

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă jurid·iţă, consultanţă şi civile, obţinute ori 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 societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minorltar: -
5.1 Beneficiarulde contract: numele,

I
Instituţia I Proceduraprin I Tipul·1 Data

I co:ui I
Valoorea

prenumele/denumireaşiadresa contrnctantă: careafust contrnctului încheierii totalăa

1



denumireaşi încrOOinţat contractului contrnctului
alresa contractul

TItular ............... -----
~

SoţI9Jţie............... J/
Rude de grndulII) ale tituIarului V.............

/'

Societăţiccmerciale/Persoană fizică (autorizatăIAsociaţiifumiliale'Cabinete
individuale,cabineteasociae, societăţi
civileprofesionalesau societăţicivile '- ' .. --profesionalecu rnspurrlere 1imita1ăcare ----...
desfăşoară profesiade avocatiOrgmizaţii
neguvemamen1ale'Fundaţii/Asociapr)

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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin 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 menţionare.

Data completării
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