
DECLARAŢIE DE INTERESE

Sti bsemnatul/SuDsemna ta,
''') t,./"J . ( ;1' ' '.. ~d \';,"'/"/".~, i.~.•~ '~'~"""'."'1:'~.,e <'j/';..!': ,)) ,1 t.l,.. U . '/ I 1,;...-. i '•.•..' ,,"!.o!,: l,

i /
CNP'/ .

, gvând funcţia

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

LAsociat sau acţionar la societăţi comerciale, c(jmpanii/societăţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi meinbruÎn asociaţii, fundatii sau alte organizaţii ne2"uvernamentale:. ..

Nr. de părţi Valoarea totaiă a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor1 1 .....

.

Valoarea beneficiilor
.

Calitatea deţinută
2.1
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Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

- " - ,-'
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:3. Crmtâtea de membru în'cadrulas()ciaţiiIorprofesioiial~'şi/sat{ştiJ'-dlcllle", .,;':':,,' "i: ::: .. '.',' .;',,:, ,,:'t.t::,
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ValoareaData
Îr.cheierii

.1 . Procedurnpr..n I Tipul
care",fost. contractului

Instituţia
contradantă:

5. Contracte, incIu'sivcele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
In derulare in timpul exercitării funcţiHor, mandatelor sau demnităţiIor publice nnanţate de Ia bugetul de
,tat, local şi din fonQuri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capita! de stat sau unde statul este
~cţionarmaJoritar/minoritar:
;.1Beneficiarulde contrnct:numele,

1



denumireaşi încredinjat contractului contractului
adres1 contractul

• ituJar...............
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/ .SOisoţie ...... , ........
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/'Rude de grnduIP aletitularului v/............
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Societăţicomen.:iale!PetSOa!1ăfizică V"autDrizată! Asociaţiifumiliale!Cabinete
/individuale,cabineteasociate, scx;jetăţi /

civileprofesionalesau scx;jetăţicivile
profesionalecuIăspundere limitatăcare

"
clesfEşrorăprofesiade avocat!Organizaţii •llegwemamen1aIe!Fundaţii! Asociaţii2)

~.

1) Prin rude de gradul J 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiuniloL

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

Data completării
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