
DECLARAŢIE DE INTERESE

bseinnatnl/SnLi.semn'atnr’ /â/y^^L_______ , având funcţia
f t iL lT i 'r r  -  la f a / p #  fe a 'T A -  _____________  ,

, domiciliul A’&biA? 'r~Ş

toscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar Ia 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
...............

>

____ - .... "
----------- '

Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
jiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

.......... .................. -  ..

-------------------------- --------
-------------------5

___

_ _ ------- -----------
-- -------------------------

------------- --— -------- >

aiiiafea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
' _______ _________<At<&ncA A h , /n o m/j J  t fA  A£-AA/iAA*7 <  /  l/a -rw e-si A i J P /fC ^ Y

✓ / /

____  A ?£& -C (cyA sr A tr/s A pftC /t*  ci A ^A A s.A /A 'O  A&e&Z' „
r ' ’ / *

C alitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
inute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic________

C I

"ontracte, 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 sau unde statul este acţionar 
jori tar/minoritar:________
kndjqam l de an tract tu n d e , Instituţia Pttceduraprin j Tipul Data Durata Valoarea
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aiumde/denimiiea şi adresa contractată 
denumirea şi 

adresa

cot a fost 
'încredinţa 
contractul

ccrfiraciului îndţeiaij
contractului

oorilractului totalăa
contractului

Inia..................

ţ/soţie..................

de de graiul l^akr titularului

ridaţi arnadak/Pfcrsoarâ fcdcă 
xizată/ Asodaţii familiale/ CabinetE 
viduale, cabineteasociale, societăţi 
le profesionale sau socKlăţr dvîlc. 
fcsionale cu răspundere limitată care 
(aştiaă profesia de avocat/ Orginibaţii 
i ivemamenfalc/ Fundaţii/ A soci^r

11 Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.2 \ 0
Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

l/soţia şi rudele de gradul l 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 m enţionate.

Data com pletării Semnătura

?£/?-
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