
fi/r •

DECLARAŢIE DE INTERESE

b&emiiatu I/Subsem nata,
y t o T i K T LC^CJX),

A/ Qţ$G~0 L? t V ( cJ - /bhj CIO (
• ta y c u î t â  ^

dom iciliul H n o l  < £ 3 l T â

. . . , . ____ ___ __ , având funcţia
£  £  C i  I. A -____ ,

i  r

joscând 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
1.................

r ..........

__________________________ _______ ___________________ .

Calitatea dc membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
fiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
jnomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negnvemamentale:

Unitatea
denum irea ş.i a d t^ a- Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
: S}± ţJh lC A-'/ o c .  N f i n c u a r  AL SOL!'/  /S> TuC ^ 3 )  M

Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
im ite în cadrul partidei o r politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________

iTontiacte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
•rcitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
ein e orj încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat san unde statul este acţionar 
joritar/raliaot itar:
BetK&ffifui dc catrapt: aruefe, lnstiiţH P>ooedi«apm~ | T'ţxd Dota Durata Valoarea

CMFDRM CB OBIGIMttim



aunnete/daiimiiea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
rncredinţstf 
ccrtiadui

oortractului îndieiaii
contractului

contractului totalăa
contractului

tuJai..................
-

:ţ/soţie.................

ide de graiul 1IJ ale titularului

xaetăţi cofTKraak/I\rsoaiiă fcdcă 
itarizală/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
i/viditale, cabinele asociate* societăţi 
zile profesionale sau societăţi dvîle 
ofcsionale cu răspundere limitală caie 
•sfăştxară profesia de avocat/Organizaţii 
gi ivanamcntale/ Fundaţii/ Asociaţii^

/

1 ’ Prin rude de gradul 1 sc înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. ■
' j Sc vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

ul/soţia şi rudele dc gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defin ite  la punctul 5.

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

Data com pletării Senfcnâtura

CONFORM CB OWBWRIUl


