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DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemmitul/Subsemnata, !('lciE'SC_ 0h, (:;i/Ecf2G~{;
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CNP ------ ,domiciliul PL ,,'i iE<, Ţi-

, având funcţia

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Calitatea deţinută

---

---------

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Unitatea
- denumirea şi adresa -

--

1. Asociat l'au 'acţionar .Ia societăţi comerciale,co mpanii/l'()cietă ţi,mlţioIlak~,instituţifde'credit,grupUl:i.de:
interes economic, recum şi membru Înasochlţii,fundaţii sau' a:ite~roillliza iin~" uverna~eri6ile:'i';:>::":i:'"

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

2.1.. ....

6rg~meIe.decQndtic'ete,. '.' ' ..
olitice,funcţilideţiriutăşidenukjre~

ValoareaData

/
5. Contmcte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
1n derulare 1n timpul exerdtărH funcţiilor, mandatelor sau demnităţiJor publice nuanţate de ia bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale Cl! capita! de st2t sau unde statul este
acţionar ma 'oritar/minoritar: .
5.1 Beneficial'Jl de contract nLnne!e, I Instituţia P!1xPeJura prn
premimele!denLUnirea şi adresa ' CO!1tr:Y.:tJntE: care a f.J5t



denumireaşi încredinţat col(tr2...-'iil1ui contractului, adresa co,ntractul
Titular ...............

'- - /~~•
;--'"

/'SOJlsoţie....... , ....... 0/" o

.-",.,,-/"
".-

/' .Rude degrcdulIi) aJetitularului ..-
-'"............ /.

//
Societăţicomerciale"Persoanăfizică /

//autorizatăI Asociaţiitamiliale"Cabinete /individuale,cabineteasociate,societăţi
,,/

civileprofesionalesausocietăţicivile ,/ •protesionaJecurăspl.l):ldere1imita1ăcare L--desiă;DarăprofesiadeavocaUOrganizaţii
neguvemamentale"FundaţiiJAsocialif)

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 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 penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor me~ţionate.

Data completării
/" /nr 1l,}1
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Semnătura
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