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DECLARAŢIE DE INTERESE

bseinnatul/Subsem nata,
la

, având funcţia

, domiciliu! /?£& //£ * -> > j ■*

loscând prevederile ari. 292 din Codul penai 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 sociaJe 

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

l Inilatea 
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
inute îu cadrul partidelor politice^ funcţia deţinută ^i denumirea partidului politic

"ontracte, inclusiv cele de asistenţă ju rid ic ă , consu ltan ţă  şi civile, ob ţinu te  sau aflate în d e ru la re  în tim pul 
rc ită rii funcţiilor, m an d a te lo r sau  d em n ită ţilo r publice fin an ţa te  de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
îrn e  ori încheiate  cu societăţi com erciale cu cap ita l de sta t sau unde s ta tu l este ac ţionar
¡o r i tar/m ino r ita r :________________________
îenefiaaruldeoairdctnuniefe, InsliiŞa Prooetk«aprin [ Tipul I3ata Durata Valoarea
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imc'f/dentimuea şi adtesi axitractantă: 
denumirea şi 

adresa

rare a fost 
tncredinţaa 
contractul

oortractului ihcbeierij
contractului

contractului totalăa
cortexului

a ................
- > ■■

oţie................
-

: de giaiul Pale WulamJin

3tnţi comeraale, ftrsoană fizică 
T / a t V  Asociaţii femiliale/ Cabinete 
idi tale, cabinete asoaate, societăţi 
; profesionale sau societăţi avilc 
sionale eu răspundere limitată care 
iştieaă profesia de avocat/ ( >}şc îizaţii 
vanamaifciky li uxkiţn-' Asociaţii2*

/

/

//
X/

!) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Sc vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

/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 Semnătura

. . . . . . . . . . .
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