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DECLARAŢIE DE INTERESE

•semna Iul/Subsemna ta, ^  i R \ ;  U  C  j  t \ k v

la F ^O U ÎîV ^  t-OC$rvÂ ^S-S-^T-fV

, având funcţia

, domiciliul H  O ^  ^£-Xvc_P-^»^

oscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

Unitatea 

denumirea şi adresa
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuru

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

< alitatca de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

ţiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

momic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori alt altor

11 uitat ca 

denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

L'aiiîatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

[inute în cadrul partidelor politice., funcţia deţinută şi denumirea partidu lu i politic_______________________

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 

‘rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 

erne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

ijoritar/minorita r:__________

I iaidltoanil de contract runide, Instituţia Prooetkiapm | Tipul Data Durata Valoarea
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iu ii i v mniiiea şi îkIio îi axiIrauUinta. 

denumirea şi 

adiesa

care a fc>s! 

incredmţaâ 

conlractu!

(XK'ftracîului îndieion

^opfitracîuliii

ccuTlractulni toîalăa

contnxtutui

ila i...................

/

M><-................. -

dede gjadul l^alc thulaiuhu

/
/
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/
/

âctăţi aimcrceilc/l’trscxiiiă fizică 

m/a(;V Asociaţii familiale/ Qîbinete 

iividicile, calinele ;sxiale, stxrieîăţi 

ilcp\i(esionak'saustxa<lăţi avi le 

fcios cilc cu răspundac Iii nitată care  ̂

;faşomă |*olcsia dt‘avooil/( XjLşmi/^ii 

•uvcmuiin itale/1 uixL'iţii/ Asod f̂yî 7,

; ■/’ /
/
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11 l ’rin rude de gradu l l se înţelege părinţi pc linie asccndenlă şi copii pe linie descendentă.

?) Se voi declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

ii/soţia şi nuiele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punclul 5.

Pro/cula declaraţie coustituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

acicrul mcoinplct al datelor menţionate.

Dala completării Semnătura
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CONFORM CU ORIGINALUL

(\jA âA


