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DECLARA ŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata
de
,(722~1X12,

ELEA/A -

.../

A-Qiy/i-

sy9-ivpsrei

având functia
la /Y/Ă/• /-1",d/C/1(' Si --/--/irig/ţ /Lo.€ OU;7r1V7C•,
, domiciliul
i5L5/ .

,

CNP

,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau ac ţionar la societali comerciale, companiilsocieta ţ i na ţ iomtle, irtstitutit de
credit. grupuri de
interesgeonii*, precum si mernbru in asocia ii, funda ţii sau alte organiza ii neg,uvernamentale:
Nr. de părţi

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea de ţinută

1.1

sociale sau
de acţiuni

Valoarea total ă a
părţ ilor sociale

ş i/sau a acţ iunilor

_----- .

___.

-

2. Colitatca de rnembru în organele de couducere, administrare ş t control ale societa ţ ilor come ►
ciale, aic
regiilor autonome. ale companiilori%ociet:itilor Il a ţ io na I e. ale institu ţ iilor de credit. ale grupurilor de interes
economic, ale asoej,a iilor sau funda iilur Ofi alc abor or aniza :iă neguvernamentale:

Unitatea

Calitatea deţinută

denumirea şi adresa -

Valoarea beneficiilor

2.1

—

c'

3. Calitatea de mernbru in cadmi'asocia idor profes onale s" sau Sindicale
3 . 1 ......

_____

,

-

4. Calitatea de men ă bru în organele de conducere, administrare ş i control, retribuite sau neretribt'ite,
detinute in cadrul par>tidâor politice, func ia de inutâ şi denum ă rea partidului politic
4.1
--------

5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă juridică , consultantă juridică , consultantă şi civile, ob ţinute
ori aflate
în derulare în timpul exercit ă rii funetă ilor, mandatelor sau detnnit ăţ ifor publice finan ţ ate de la bugetul de
stat, local .si din fonduri externe ori înekelate . e ► societăţi eornereiale e ► eapital
de stat sau unde stated este 1

ac-,fonar- trta foritartrainoritar:
f

.

.

.

i _
11,122:.

•

rY1:1

___

denumirea şi
adresa

incredinţat
contradDI

contractului

contractului

Titular... ...... ......
.._______
Soţ/soţie

_

.........

Rudedegadul Paletiftilarului
............
Sociffiţ.icomeruiale/Persoană fizică
autorizată/-Asociaţii farniliale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale s211 societăţi civile
pmfesionale cu ffispundere limitată care
desraşomăprofesiadeavocat/0~ii
neouvernamentale/FundaWAsocia ţii2)

,-'

-----

,

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a ş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.

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

Data completării

Semn ătura

