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DECLARAŢIE DE INTERESE '- oQ cC'7i~' cAf~f-

Subsem natul/Subsem nata,
de SEF Stt~Vic-i'U

CNP

"7 it f~ S S "c. Pllt tlA-Li Nil- ţ?-r " H 1r€i.J+-
la S;' c., CU N P e-r- s:: A-

, domiciliul fLo; Esn' ,
PRlt-ttO\/A- '

, având funcţia

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

5~Contracte, inclusiv cele de .asistenţăjuridică, consultanţăjuridică, c()usultimţă şi civile, obţinute ori at1ate "
În. derulare În timpuLexercitării fUllcţiil()r, mandatelor sau delmiităţilor pllblicefinanţat~ de la bugetul de"
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comercjal~ cu capital de stat sau unde statul este
actional' ma' oritar/minoritar:
5.1 Benefici3lul decont13et: nwnele,
remunele!denwllirea i adn,:sa



I

. .

.

denwnireaşi încrediTljat contractului contractuluiach= conirnctuJTItular ............... ,

~

~

Soţ/sape ...............

.//
"./

c./Rude de gradul II) ale tituJarului
""./

/'........ " ..

//
SocietăţiCXJmerciale!Persoonăfizică /'

/

/
/autorizată! AsoqaPi taJniliale!Cabinele "v./individuale,cabineleasociate,societăţi

../"---'~

civileplDJesionalesau societăţicivile ./
c"

pmJesionalecu răspLmdereiimila1ăcare -
desfăşoaJăpmJesiade avocat! OrganizJJii
neguvemamentale!FundaţiilAsoci~2)

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 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 l 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
caracter"lll incomplet al datelor menţionate.

Data completării

.11;;.:.9.1..:..?J2.J.~ .
Semnătura
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