
DECLARAŢIE DE INTERESE

i bseinnahj l/SuMetrnrata, / A vôûW  Z  lAfift-í/
Toíj-ks-f- l&c +l_______

_ —  > având funcţia
ia 7^Y'7Î'g\ ¿ -^ cc t/'p '  _________ ,

V P , domiciliul /&S7ţî\

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

Asociat său 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.......

Calitatea de membru în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
giilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
onomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa - Valoarea beneficiilor

Caîiiatea dc mem bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
...... _______________W  ̂ M u rJ /C Q lÎ iÎN Q . 7f'o/v>f /  ¿ a / L¡;<r h  ’u ii íu e f i to f  / o *

Calitatea de m em bru în organele de conducere, adnjinistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
ţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic_______

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
:rcitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
terne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat san unde statul este acţionar 
tjori tar/minoritar:
Lkndkiaoil de ocrtract: rumek, Instituţia Proceck»aprii ¡ Tţiul Data EXjrata Valoarea



aiumde/daiumtiea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

case a fost 
hcredinţztf 
contractul

contractului îndieiaii
contractului

contractului tofaiăa
contractului

Llliil ................

ţ/soţie................

de de giidul l^alc tiiulaiiiJui

Cetăţi comerdale/F^rsoană fizică 
orizală/ Asociaţii femthaJe/ Cabinete 
jvidiiaJe,cabineleasoaale, societăţi 
île profesionale sau 9odetăţi civile 
ifcaonale cu răspundere limitată care 
;faşo£B'ă profesia de avocat/ CVjjTnizaţii> 
jivaranientale/Fiindaţii/ Asodaţi^

]) Prin rude de gptidiil 1 se înţelege păruiţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor decora  num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

ii/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defin ite  la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund  potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
«eterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

C% /->—
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