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DECLARATIE DE INTERESE
<

Valoarea totală a
părţilor sociale

si/sau a acţiunilor
.31jO El/ro

Valoarea beneficiilor

. .
, având funcţia

Ploiesti"
-- - -"::',-_.__ ._' --------;... -- - ._-~; -

Calitatea deţinută

-'-------.-----

Calitatea deţinută

.-----'_._---

Unitatea
- denumirea şi adresa-

Su bsem Datul/Su bsemnata,
de 5e+ 5e.rv/c;'J
CNP - - --_ __ , domiciliul p lotd'f;'.

7 ve!. PCc; It () v.c", I
/ '-'

cunoscând prevederile lţrt. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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S.C oIlIra cte;iiJ elusiv cele de aSiSFetrţajilrIdjcă,co nsultan ţăj ilrir1ică, constl!tallţiiŞiCi-l'ile;ohţill titeI; daDa te
Îl! oem!are În timpul exen:itărij ftmcţii!m~,mal1fbtdol' sali dcmnit5ţilol' publicefin3l1ţatede la bugetul de
,t:il" local şi din fonduri cxterneoŢi încheiate cusodctăţi comerciale Cl!Capit2! de stM sau unde statul este
acţionar m'r!ioritarinlinoritar:.. .:.:- . - ,. . _ ..
S. iBeneficialUi de conuace npmeie,
1 lenume!e/denwl1irea şi adtC".1l
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denumirea şi Încredinţat I I contFactu!ui contractuluiadresa contractul
TitlJlar. "0 0'0 •••• o •••
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Rude de gradul II)ale titulallllui ~.'

/' ,/'. ... . . . . . . . .
",/./'./~

Societăţi comell::iale!Persoană fizică '"

/autorizaWAsociaţii familiale!Cabinele
individuale,cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile ,
profesionale cu răspundere limÎta1ăcare
desfaşoară pmfesia de avocat! OIganizaţii
neguvemamentale!Fundaţii/ Asociaţii2)

1) Prin rude de gradull 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 c.um sunt definite la punctul 5 o Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin mai puţin de
5% d in capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Senm-.ăJura,
Data completării
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