
DECLARAŢIE DE INTERESE

ubsemuatul/Subsemnata,
e % L 4 y '^  /o n n  /

!NP , domiciliul
J^Lof Uctrfrf- Sky.'&rtsi

f i t f S V  D A aJ Á  c/ ________
la '  % 0 ^ /Q  ¿ C o o /ó t  X h s y w '

, având funcţia

Linoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ropria  răspundere:

l. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
.1....... r~~~—- — ------------ ------- ......---- -___..

..—
___ - —..

l. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
egiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

iconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negnvernamentale:
Unitatea 

-  denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

I A ........  *--------- ------— ■■■ " ........ ----------------- _____--------------

--------------------------------- -— .. — -_i:—_____-----------------------

».'Calitatea de membru în. cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale_____  ^ ______
>■1......... Aft-fCUCr/fg % f)Â?r0/i>/or Q  YofM sih'fâl ¿O O a/t

1. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
leţinuteîn  cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
1. 1 .

î. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în  derulare în timpul 
îxercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
;xterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat san unde statul este acţionar 
najori tar/minori tar:_________
xl Benefciaul de antract nurnde, Insth^a Procedura prin j Tqpul Data Durata Valoarea

1

Se cerSScS că prezenta copie este 
conform cu originalul care ss găseşte 
la Biroui Resurse Umanem



pienumete/denumirea şi adresa contracfcffită: 
denumirea şi 

adtesa

care a  fost 
încredinţat 
contactul

cortraciului ifldKiQll
contractului

contractului totală a 
contractului

Titular...................-

-  -

—-
Soţ/soţie............... ..

Rude de gradul ale tiiulanilui

Societăţi ccmeraale/Rsrsoană fizică 
autorizată/ Asociaţii femiHale/ Cabinele 
irriividuale, cabinele asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionatecun&pundene limitată care 
desiaşoaă profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenlale/ Fundaţii/ Asociaţi

~

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, 

ioţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
■aracterul incomplet al datelor m enţionate.

Data com pletării

iQ.cb.

S s  certifică că prezenta copte este j 
conform cu originalul care sa găseşte j 
la Biroul Resurse Umane


