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DECLARA TIE DE INTERESE. ,

Subsemnatul/Subsemnata,
de ' ('A"2 ('/h./ŢZ~'2-
CNP lomidliul

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

Calitatea deţinută

.11-(:;) '(~fvA-t2
-."

...------ ..,

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

1.1.. ... ,.j: C

.':ri~:::~c~~~:t~.tc~ţ~:!~Z;:s}~~2~~~~~:f~~1~~i~~:rnt1iW:t~ii~i!i~~~r~t:~jf~~~J~~ţj~':~Z~i:I~;.~ru~.uri.~e..
Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a aqtiunilor
£1") k{/, /

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

}z.::Cliliţateâ .!le:rn: e"lllb"ÎI:jii'.o'r'~iieled e~:~oIiaric~re~'jâaîrt iÎ1işţfâre~;~'ntontrol ale1:SocictăţiI6r;:come'fcilţle\.~âle'
'.'h! ';iilor~â~t(Î~îme,~iifl~oTh"'.a~fii&r/ţ~fUtă"iT~¥:2ria!'i()~;i1:;~~m}fh'~tIt~;iifur~Ptr~âit,:~1~:i"'~~""iiriî8?''d~ii~1er~~"
".",~",J~'''''i!t:.,~'-:;.if' ~.'(:'I.'.". : >, ~ '.~".,..",!,,!,,,,, • ,'. ~i~ţt.f;,',:'""•.".' .•."'. -..R1"".. :!'."~""""~''0011>.'.'" ."""" """'I~'".'~.; ,.•"J ,):,10.',., ..,~.~ ';'."-::11:'~!'''';."~l',~!."r"--;.Il-:-r'~-' '.' ': ~;,,.,I < 'U"'~ !,1.'.' '. ."vt."'<...• ::~~ ';, 1.•",,~~r"I.' ~.\"." ' '.'!'J"'.' .• ,~.. g.,....•....... ' p,,-..•.".',"}.'.".., "..).•.....' '"'!'. '.' '.'..'~'.•••'.'.'.''"''~..' ...•~e1:Onoiriic~'ăle ishcijlliil de'salUti hdâpilo'rofi :ăI~~altor'or2ăiliiil Tir Îiei!uvern a:nn~îltăie :';":1~~~;:1i~:.~.\;:, ..{:.~:'; ....'.: •.;,:
" .Unitatea

- denumirea ŞI adresa-
2.1.. ....

--_.-

.3 ;:Cali tliteâ'de'm em6?u~'Î1Fcâi!rulfâs~ociatii!or:.Dro'fe.sioiîăleosi/sau'sin dical€'.:;ff.;'.ii~:'jt:~;'c/{n('tt)~j~!,;'!~';{:" .•t.i,'jl'£!'~:":'\
3.1...... _ ,-

....--------A;Calitătea '.'de n1embrti 'În 'organele:de', ~oÎldu~ere,)idn.inisir~re'şi': controI,xetribuite •..s'au,.neretribuite,
detinute În cadrul partidero'r.boliti~'e,i~ncţiad~tinJtă'şi d~nbiniiea'~artid~luipoiiti~:, ~'~.•"" " ..... .
4.1. ..... ----- - .,- -',"...

5. Contracte, inclusjv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consulţanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiHor, mandatelor sau demnităţi!or publice finanţate de la. bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1Beneficiaruldecontrnctnwnele, T Instituţia I Procedmaprin I Tipul I Data I Durata I Valoarea
prenwnele!denwnireaşiadresa contrnctantă: carea fost conlractu1ui încheierii contractului totalăa
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denumirea şi încredinţat contrnctului contrnctului
adresa contractul

Titular ... : ...........
-.- __ o

~--- ... o ____ H ._-_ .._~.~.~_._.
::>.-- --~.-----

SOţ'soţie............... .. _., ,

.- ..•--- ..•.,..,.'
.. '

_.--- ..-
__ o .~ .

-- .- .--
Rude de gradul Il) a1etitularultJi., ---_.~-..- •.- --

............
~._----

Socie1ăţicomerciale!PeISmJă fizică
..----"~--"._-_ .. -"'-'-'--- /aulDriza1ăIAsociaţii fumiliaIe!Cabinete -------------individuale,cabinete asociate, socie1ăţi

civileprofesionale sau societăţicivile --------
profesionale cu răspundere limita1ăcare -~

/~desfăşoariiprofesia de avocat! 0Iganizaţii .--~.-
neguvernamentale!Fundatii! Asociatii2) -------.------

/
__ o

1) Prin rude de gradul! 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 la punctul 5. Nu se declară contractele.
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin 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 penal!' 'pc~itru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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