
DECLARA ŢIE DE INTERESE

SubsemnatuI/Su bsemnata,, "de COl-v S/Gt E 12.
&/h!V" e..,..,.,~L. c2/5T,lvc<-. ,având funcţia

Ia CON SI!.: UL c.. oCfl'- V/l>R.8
1 ,

C.QbtlV " D it 4\- J.:»-'U"'-....•.1>!--...1..\ .3ooLLT~Qwy'-- _CNP , domiciliul
.ST'K 1\ 'j) b ""1012 {; H'2 I O ,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. :ASoGiaf"sa:uae*i(ntaldăso~leti~i eomeiciale, c@mpanii1societaţi naţioJla.le, instituţii de credit, grupll"fi' de
iQteres econemic, f}recum şi membru în .asociatii, fundatii sau alte.or2!anizatti ne~îiverllamentale: "- ,~,,'

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1. ..... f---- /' / -:----- / / /'
»> /' / /

~ -: / /
/'" /' / L..

2."Calitaiea de"'membr.u în o:rgane)e d.e·cond:uce';e, a.dminisfrare'şi control a\le societăţilor cbmerciale;~aIe
regUlot' aut@nome, a'Ie.c@Olpa:niilo:r./societăţilornaţion·a;le, ale instituţiilor de cr.edit, ~de:grupurilor de 'in;ţeres

. e~onon,tc, ale asociaţiiLoT sau fu~daliilor ori alealter or~aniz~t1ine2!uvernamentale: ......(: '\ .,; .'. -
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -

2.1 ...... ------ -> /------ ~ »>---- /' »>
.> »: --

3. Oalttâtea dthnemibru Încadlml asoci~tii:l(Jr pto{esienale $iJsau sindiţale '" 'C'

'" .,
3.1.. ....

---------.e:
4:" CaUiăJea de'0,;,membru In o;ţganeie deton(ilueere, adminişt~al"e şi control, retri'buitc"' sau IrC"retlrib1iit~'1
detjnute în ca~;r,~1,p~.didelor~.poliitic;e,fultcţja d~tinu.tă şi dcnumirea -partidu;lui,p61i>tic"" .. ~. ~~" Â; ~~_
4.1. ..... -.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
·în derulareîn timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demaităţilor publice tinanţate de la bugetul de,
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul-este
acţionar maioritar/minorttart

,

5.1Beneficiaruldeoontmct:numele,
I

Inst:ituPa I Proeedera prin I Tipul I Data
I=uil

Valoorea
prenumele/denumireaşi adresa contractantă: carea fost contractului încheierii totalăa

1

----------------~.



/
j
I

denumirea şi înmxlinţat contractului contractului
adresa contractul -,

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

-
.,.... ~

SoţI9Jţie...............

/
V--

Rude de gmdul Il) aletitularuIui Y............
./

Societăţicomeciale/Persoenăfizcă /autorizatăIAsociaţiifumilia1e1Cabinete .>individualt;cabineteasocae, metăţi -civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspunderelimitatăcare
~ profesiadeavocat' C>rganizatii
negwemamentaleiFundatii/ Arociatif)

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 la 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 mentionare.

Data completării

..1.':I..:QG..::..ZQ1..r.
Semnătura

................~ .

2


