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DECLARAŢIE DE INTERESE

$
bsemnatu;l/Subsem nata, ,  vi> O. X ,//COL&tr_______    , având  funcţia

K tW J ?  LOCH -fa -F t/7  UlftfetQ/OA* ,
JF

î^dii

, domiciliul jdtştoM.
. 04MS .

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 
tercs cconomic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:___________

Unitatea 
denumirea şf 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, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
fiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
>nomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negnvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

/
* ..... — — ^

CaHtatea de iiicm |>ru în tau ru l ^soeiaţiiiur profesionale yi/'sau sindicale
.......  Asociaţia i o £  io c j ţ t ______________________
______ Knre.um ic ^ A a  a  fo U m v ia f t  t / PA)____________________ _
______ k U ^ t ' C M i d ,  u & n o f S A i -  J / .  . -?& ) l ^ x  1

Calitatea de m em bru  în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
inutc 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, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de stat, local şi din fonduri 
erne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat san unde statul este acţionar 
jori tar/minoritar:________

Prooetijapm } Tyul[ kndoarul de oatract: numefc, Instituţia Data Durata Valoarea

CONFORM CB 0RI6INALUL



an nivk'/daiiimiiea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

careafest
încredinţstt
conbactul

ocrtiariului înd>eiaii
contractului

contractului totalăa
contractului

Inlai....................

iţ/soţie................

_/r

ulcdegiaiul l!)ak' titulaiiiJui

odăţi a  x nodale/1 teo a m  fizică 
It n/a(;V Asociaţii femihaky Cabinete 
lividi>ak^cabirK±:asociale, societăţi 
ale pmfesionalesau societăţi civile 
tfesionale cu râspundere limitată care 
s'fr/xaă profesia de avocat/ Ogmtzsţii 
gi ivanamentalc/ Fundaţii/ Asociaţii^

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

.ii/soţia şi rudele 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 
actorul incomplet al datelor menţionate.

D ata  c o m p le tă r ii S em n ătu ra
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