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DECLARA Ţ IE DE INTERESE
Subsemnatul/Submnata,
de
is-n/
uc,
CNP

la

, având func ţia

/(-11L/..SC

, domiciliul

•

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţ

ii, declar pe propria r ă spundere:

L.,Asoelat sau. ăcţ lonar la soeie ţ 4i comeretale, companWsociet
ă ,na ţionâle,institutii de credir, grupuri de
mteres ecOnOptie,_precutn_ şi vernbru asOcia ti,
fundalii sau alte orgti
,nza negt_tvernatu entale:
Unitatea
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Calitatea de ţinut ă
— denumirea şi adresa —
sociale sau
părţ ilor sociale
de acţ iuni
ş i/sau a ac ţ iunilor

2 Ca#itatca de menthru

'oroanele- de condueere, administrare

cOntrol ale societ ă dor comereiale, ale
reglilbr:aitiOriOnie
COMpanliloriSoelet ă tilor.na ţ ionale, ale instltu ţ illor de credit,
-41 e ,Trupurilor de, interes
econtOnle; ale asoC ► ati_pOr Sau funda iilor ori ale altdr otneguvernainentale:
Unitatea
- Issa
Calitatea de ţinută
— denumirea şi adresa —
Valoarea beneficiilor
2.1

3. Calitatea de r~ru în eadrul asocia iiior profesionale si/sau sindieale

--szeztarffi_

alitte:a de ifie nt u, ut ppr
ande. e ortducere, '.adtrtinistrare ş
_ ,,,,
,„„ , -.--,
„-* ,...-,..4.1 tt etwe rn partufelor,po ttiee; une ta e uta', i enuinirea pa i control, tetribuite sau .neretribuite, ,

r

tidnini ppritic

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridică , consultant ă
juridică , consultant

ă
obtinute ori allate
derulare în timpul exereit ă rii funetiilor, mandatelor sau demnit
ăţ
ilor publice finanlate de la bugetul de
stat, local ş i
din fonduri externe ori incheiate cu societItti comerciale eu eapital de stat sau unde statul esle
acţ ionarajo ri ta r/m inoritar;
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
Instituţia
Pmceduraprin
Tipul
Data
Valoarea
prenumele/denurnima şi admsa
contractantă."
caie a fost
contractului
încheieiii
conDtractului
urata
totalăa
1

)

denurnha şi
ad►esa

Solisoţie

- .. - - -.. .- -

âtcredi-nţat
contractul

contractdui

contractului

---

Rudedegradul II) ale titulatului
............
Societali comemiale/Petsoan ă fizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, cieCiţi
civile piofesionale sausocietâ ţi civile
profesionale cu răspunciete limitatăcare
desraşoată prosiacieavocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/AsociaţiP

,...~.......------

I ) Prin rude de gradul I se înţelege părinţ i pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendent ă.
) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă
contractele
societăţ ilor comerciale pe acţ iuni 1a care declarantul împreun ă cu soţ ul/soţia şi rudele de gradul I de ţin
mai puţ in de
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.

Data completării

o

Semnătura

