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DECLARA Ţ IE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsen ţuata,—
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CNP
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,de avă nd funcţ ia
su S'C-4141 r2: .t,,D'e
Mtiql<

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria r
ă spundere:
1. Asociat şan :ac ţionar la ş ocieta ţ i comerciale, companii/societa
ţi na ţ ionale, inş titudi de credirnpuri de
intreş <:conotrijp,reeit% ş i tnetubpt îrt asoda ţti,
sau alte organiza ţ ii neguvernamentale:
Nr. de p ărţi
Unitatea
Valoarea total ă a
Calitatea
de
ţinută
sociale sau
– denumirea şi adresa–
părţ ilor sociale

de acţiuni

1.1......

şi/sau a ac ţiunilor

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare
ş i control ale sociefii ţ ilor comeretale, ale
regidor autonome, ale compandlorlsocieta ţ ilor na ţ ionale, ale institu ţ
tilor de credii, ale grupurilor de intert_ ş;
_economic, tile asocia ţ dlor sttu fundatido•
altor orgattizli ţ ii,tieguyernatnentak:
Unitatea
Calitatea de ţinută
– denumirea şi adresa–
Valoarea beneficiilor
2.1

3. Cadtatea de membru itt cadrui a.socia nlor rofesionale ilsau.sindicâ.le
3 .1......

4. Calitatca (IC membru în organele de conducere, adyriinistrare ş

i control, retribuite sau neretribuite,
deţirtute in,cadrul particielor poritice, funcţia detinută ş i denumirea_partidului
politic

4.1

5. Contracte, inciusiv cele de asisten ţă juridică , consultan ţă juridică
, consultaut si civile, ob

ţ inute ori aflate
în derulare în timpul exercit ă rii funcţ iilor, mandatelor sau demnit ăţ
ilor publice finan ţ ate. de Ia bugetuf de
-stat, locat ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ă
ti comerchde
stat S:alt unde statuf eş t
acţibnar Euv Ţ oritan/minoritar:
i

-1h;.1!

1

denumirea şi
adresa

lincludinţat
contractul

contractului

contractului

Titular... ..... .......

Soţ/soţie ...... .........

Rudedegadul Ioaletitularului
............
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/Aciaţii fa► n iliale/ Cabinete
individuale, cabineteasociate, societ ăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecu răspundere limilatăcale
desraşoală profesiadeavocat/Organiza ţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţfiz
oPrin rude de gradul I se înţelege p ărinţ 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 ac ţ iuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai pu
ţin de
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

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

Data completării
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Sem ătura

