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DECLARAŢIE DE INTERESE

bsem natul/Şubsem nata, ( / f L f y  /
p ru L f  '7 /^ > 7  L  CC-rf/L___________  la

________________________
 r Qt i / Zsi___ L r<rv/z /; c  Td

, având funcţia

1P
/c JC

______ , d o m i c i l iu l____________
/¥ ş ’ c~  a. '

loscând prevederile art. 292 din C odul pena! privind falsu l în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de cred it, 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 m em bru în organele de conducere, ad m inistrare şi control ale societăţilor com erciale, ale 
fiilor autonome, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de Interes

Unilatea 
denum irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

........  ,____  ■

_ _
Calitatea dc m em bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

S i’’
C X -

l  r r S OC' / * ? T ? p ^ ,  t77y/ >cO< ,+ O y

Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
[inuteîn cadrul p artid elor  politice, funcţia  deţinută şi denum irea partidului politic_________________________

C ontracte, inclusiv cele  de asistenţă jurid ică , consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în  derulare în tim pul 
rrcitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat, local şi din fonduri 
erne ori încheia te cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
tjori tar/minori tar:__________
1 kiidioaml de oortrdct: ru n ek , liTjtkţia Prooe& iapm  j T p il Data Durata Valoarea

CONFORM CB ORIGINALUL



luimete/denumiiea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

case a fost 
beredinţztf 
contractul

corfiractului îndteiaii
contractului

contractului totalăa
contractului

ilar.................. -
-

/soţie,................

:is de gajul I^ale titularului

aetăţi oomerdale/Ftasoană fbăcă 
irizată/ Asodaţii familia lo' Cabinete 
rviduale,cabineleasociale, societăţi 
ile profesionale sau societăţi dvilc 
ifcsit nale cu răspundere lim itată care 
iTşoaă profesia de avocat/Organizaţii 
j ivemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

•

!) Prin rude de gradul 1 se înţelege păryiţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie  con stitu ie  act public şi răspund potriv it legii penale pentru inexactitatea sau 
neferul incom plet al d atelor m enţionate.

Data com pletării Sem nătura
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