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DECLARA.TIE DE INTKPJ:SE
> •

CNP

r-....••.•

Subsemnatul/Subsemnata, j!c!f- L, /\1
de Sf-j',J:p(i/,'(>fC; <:;:',At ,( li'; ckJ\i-Gi.ir{)a

'i ~~ 1. .,'
, domici/i.ul ,!"!( i'i~.c..'-/

, având funcţia

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Calitatea deţinută

J
f

/, -o

,.'

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1. Asociat sau ,acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţInaţionale,instituţH,(iecredit, 'grupurid(
interes economic,' recum şi~embru Î~ asociaţii, fundaţii sau aiteo;~anizaţii nerruvern:imentale:' " :. .....;

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de ac iuni şi/s~u a acţiunilor .f'
.t/? ;,,/j /1./ ..f/,n .~,I /{"iti/ r,:, J,~

"-'" .- .•••••••• J "'l'l"''-I, .• {J~,;.

!) \ "J i eI' '/e. .
',')i !~. I t.,,, d CI'-'",.
~/.Jt: /") ',-'!'" ''> _ fi ';J". '\: ..J"Q...~:'J,/_<~J.r.:::;.

l I c: (.) i,!6'!j, /'.r:>~I'::-- ,ţ:..1 _''f...f~;U(,.f' ,,1.' \. . ..,')'.'\_~ V '1" " '<l;r- I I "-, '::::"j(}
"

2.1. .... ,

:,'3::~'Câlft'aie'a:~.'{te::::m;em :bfii În' :~c'a'd'r~'] ,:'â'S'6 c'iâ:ţi"iJB'F:, rofes"j oÎi~1e~';:'i/său.;l~tn'di'cl~te:;;,i~'~:~,j~ţJ~i,~:'~'~,~',;~.::{i"j,;~:!l;\~~}~\\::{~\:~!,;/?;i{~~i<'i~:~i~~:,~*;t::~~~j?bţ.~1;~tfj't::~;,:~;;~~,!;i;::,
3.1 ';Yr:;'ll,f.-~J.." e:{r~)l"'t ,. ,S"-1,// r.~4'(~)£:,;.4',:/' <t:-> ;~c./.:;---~ /"~:t~~/\/~~'C/'};-

/

4. Calitatea de membruÎJl()rgarie!e de' Conducere, administrare şfcoÎ1trol, ietribuite sauriereti-ibliÎte',
deţinute În cadrul partidelor' olitice, funcţia deţinută şi denumirea artidului politic'
4.1. .....

./

Valoarea. Dum1E '/
, con!mctu1ui ,

D'da
Îl.xheieliiI Tipul I

. conortctului
PmceDura prin

care a fostcon!ractantă:

5. Contracte, il'ldllSiv cele de asiste11lţii jmridică, consultanţă juridică, C(HlsuJ,anţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi10r publice finanţate de la bugetul di
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciaie cu capita! de stat sau unde statul este
aci-ionar ma' oritar/minoritar:
5,] Benefici81l~ de COnD?.cr !,L~'!'e!e,
prenumele1dallillîirea şi adresa

1



• deIJumireaşi îricredinţlt I contractului contractului
adiesa contractul

Titular ...............
I ,

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

I
!

Soţlsope ................ /
;.
,,.

.

Rude de gradul II)aletitularului .. -

i</............

Socie1ăpcomerciale!Persoanăfizică /'autorizatăI Asociatii familiale!Cabinele
individuale,cabineleasociate, socie1ăţi /
civileprofesionalesau socie1ăţicivile ,
profesionaleCl!ro.spmderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocatiOrganizapi
neguyemamentale!Fmdatii/ Asociati?)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
socieţăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
;,~;/1/7 r? _ " ,')""-1, (/0..... -?{) I ;)

.; ~ ~ .
Semnătu6r
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