
DECLARAŢIE DE INTERESE

bseinnatul/Subsemnata, / ^ ( Q C ( ~ O  tş (J f°> i ( fOU / ţ j  (- , a_vând funcţia
P o ^ . / 7 7 x T  ia b iczg < zrî'fr P ^ J jT ir ?  Z o e r t is ?

fP , domiciliu! /)■. ,______________________________________

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

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
t ....... «----------

- — "

■— -—
Calitatea de membru în organele de conducere, adm in is tra re  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
»iilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

——_

___ ____________ ______
----------------------------- ^

Jaîiiatea dc membru în caurul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
......  SîHkizjRjj jL.  kIA-Vo w i .  /hl j ,-r

...... . . . . . .  . • f

Calitatea de membru în organele de conducere, administi~are şi control, retribuite sau neretribuite, 
inuteîn cadrul partid elor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic___________

Tontracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
rcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de (a bugetul de stat, local şi din fonduri 
erne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
jori tar/minoritar:
3cndîdarul de contract numde, Instituţia Ptooe&iaprki | Tpul Data Durata Valoarea

COI



miinele/daiumaeaşi adresa cantradartă: 
denumirea şi

adresa

care a fost 
încredinţa 
contractul

coriicîctjlui îndieiau
contractului

caitractului totalăa
contractului

î la ................
- ------------ ----

/soţie................

:fc de gadul 1 ak* titularului

.
aetăţi comaciak/F^tisoană fizică 
irizată/Asodaţii familiale/ Cabinete 
niduale, cabineleasodale, societăţi 
ile profesionale sau sodetăţi civilc 
fcsic nale cu răspundere limitată care 
fi^oară profesia de avocat/( V^mi/aţn 
j i vcmamcnlaky Fundaţii'' Ascctiţi!21

-----

11 Prin rude de gradu l 1 sc înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
J) Sc vor dcclara num ele, denum irea şi^idresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

il/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

I’rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
Actcrul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

& s  f o i C l a b C t  ...............................................

uhkorm cti miei»»»»

■ ' M f a


