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DECLARAŢIE DE INTERESE

!)semnatnl/S*fteefmtata, & ¿S S /)L /A f , având funcţia
P o i-t'p C r  ¿CC/h '_______________ la & }gt= -O T /fl f£ > £ ? T /A  ,' ' T~ 5 7 ;

P , domiciliul /% /7 .  <£?££(/)Q - ,
, ‘ ^ c /  e^/? tfţ-J£U F /?/sir ______________________________________

loscănci prevederile ari. 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 
teres economic, precum şi membru în asoci^ii, fundaţii s a u alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
'iilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
momic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:

l Jnitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilordenumirea şi adresa

"aîiiatea dc membru în cadrul a.sociaţiiiur profesionale şi/sau sindicale
s/AiïfiMTvc "41 Paî/T /$T/IçP  V j/y fsU o K  LQK n

, ptedFşrsjcW4&L Ă 'fad/r/srû o ë  incjo+i aœ/&~$Ey<sP/AJ

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
inutcîn cadrul partidelor politice, funcţia deţinută ¿i denumirea partidului 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 san unde statul este acţionar
jori tar/mino r i t a r : ___ ________________
B endxaam ldeartractruiiefe, Jnstkrţia PtoceAja p m  j TjxJ Dota Durata Valoarea



inv^e/denimiiea şi adresa axitractantă: 
denumirea şi

adresa

c-sea fas 
ocredinţifl 
contractul

oortractului

l

îndieierij
contractului

contractului tofalăa
contextului

j i ...................

oţie................

: de graiul I ale titulandui

:1ăţi a  x i Kjaale/ I >erj mi iă fizică 
xrAîJ Asociaţii familiale/ Cabinele 
idiiale, cabinete a9ciciale> axietâţ]
: profesionale sau societăţi civile 
sionale cu răspundere limitată carc 
işi>ajă profesia dc avocat/ ( irjşmizuţii 
1 vm v u na ît îlc/1-1 nxiaţj i/A.**xiiţii1

11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pc linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
?> Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

/soţia şi iudele de 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 
eterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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