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DECLARAŢIE DE INTERESE .

Subsemnatul/Subsemnata,
de ~

CNP , domiciliul -.c==>":)~. ro,,~\\,\\~~~ '" \J\, ~~!o.l!--~~>l:f-l~-T-~~~~w..r.~Q~-4-
,

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

~. AsoCiat sau ~cţionar la ~0cietăţi c~merci~le~.eompan~~societăti nati~fial~! instîtuţii <i~cr.edit" grupuri, ~j
l~teres eţon0n,uc"I!Fecpffi:şl membru In asacla.*h, fqnd·a1j.1S~l1alte (:)tY~I.Hz~tÎI1ţ.~~u,yttrJlali1ent~le:~$l·~ci ,,~~J'I.

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

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

1.1. .....
1'"-r: ------------ --

2. ;eaUta,t~if'd'e:1'mefuJi).,uîn~(:)rgaiiel:eai'conthi~ere, adJiiinistralre şi- c6ntr6f' ai'(}stl3ietăliI0rcomereiale~'~1tIE
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţianale, .ale instituţiilor de-credit, ale g.rupurilor de interej
econoruic;·:a:leaSQci~tiilor sau fundatiilo}; ori ale.~ltor 6r1!~nizaţ1icJle.g~'Yetua!ll~n·t~Je:e ''',/. "~,,,'~,. ;,~ţ

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

~

3. Calitatea demembnî în cadrul asoci;ţţiilor pJ:ofesionale şj!sau sindicale .'" ,,,-,
~r. I

3 1 lo..A;:""-U ~,~ \. \ <:i\\..) 1\\O~\ ~"\..-.\. ~E..--&()tl\. ...... 'f\_'- .~.

.'-- ------==== ------
"4. Calitatea de membru ÎI! organele de conducere, administr.areşi c-ontrol, retribuite saD neretelbuiţe]
dedn ute în."caejlrul'(:)a'rtideIQr"~Qlltic~,,.fu.li.ct·~a.d~l,in.:u;tă,.şi"deA'umll!ea.:»artiţJuh.'Î fÎ91itic;., '".. . ,~< .• !.ci' ..\~il,,;,.i;,~1
4.1.. .... ...,.----

~
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării fun,cţiUQr.,mandatelor sau demnităţilor' pubU~e flml'nţate' de la, bugetul ~de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comercialecu capital de stat sau unde statul este:
acţionar malorttar/mlnoritar: <

5.1Beneficiaruldecontract:numele,
I

Instituţia I Procedora prin I TiPJl·1 Data
Icon~1

Valoorea
prenumeJeidenumireaşiadresa contractantă: carea fOst: contrnctulUl încheierii totalăa

1



denumirea şi înctcrlinţU contrnctului contractulu
adresa contractul

TrtuIar ...............

---L---- .>
SoţIsoţie............... /'

~~

./

Rude degradulII) aletitu1arului V............
/

&xietăţicomercialelPersoonăfizică /autorizată! Asociaţiifaniliale/Cabinete
individuale,cabineteasociae, metăţi .:~

L.----
civileprofesionalesau&JCietăticivile
profesionalecu IăspurxIere limitatăcare
desfăşoeră profesiadeavocatlOrganizaţii
neguvernamentaleiFundatii!A&JCiaţip

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 1deţin 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 Semnătura

............ ~ ...~~.:~~.~.~\~ .
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