
DECLARAŢIE DE INTERESE

Sti bSel11 na t.i:jJ/.~n~.mla'la,, , ~ J ,-
de '$ei. ,<;;;eCtC/!. !
CNP

la

, domiciliul

, având funcţia

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

L Asociat sau acţionar la societăţicoIIl~r~iale;comparijjl~ocietăţi,naţiolIale, ilIstituţii de credit, ,grupudde
interes economic, recu~ şi membru În asbclaţii, fundaţiisaualtecir~a~iiaţii '~~ uvernamentâie:, , : ',,,,,,

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a ac iunilor

1.1 .

Valoarea beneficiilor

3. L.. .., ~------ ~ I------
, ..•-----

4; Calitatea demem biuÎnorganele de 'conduqâ,' 'administrare
deţinute În cadrul' artidelor " omice, runc ia de inu'tă'~i deriii'~irea
4.1 .

5. Co!!t:mcte, inclusiv ce.le de 2sisâenţă jllridkă, c':Hlsult:mţă jllridk:'Sl, COilli5i[ql;t"ili1~ şi dvile, obţi.lmte ori "flate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mllnG"telor sali demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capit:d de stat sau IInde statul este
acţionar ma ioritar!minoritar:
5.1 BeneficiaJ1l! de contract numele,
remuneieldenmnirea şi adresa

Instituţia
contactm1ă:

Pro::edLrra plin
care a foSt

Data
ÎncheieJii

I DLrrata I
contactului

\/cloarea
lotalăa

1



'.

denLUnireaşi încredinţat I I
contmctului con1rJctului.

adresa contactul
Titular............... 1. .-~~~_.-.-_.-----//'-_.-._-_._ ...•-'--- -_.-------------

,.'/
'. .

Soţ/sape ........... :... . . ....

./

/<
Rudege gradul rlJaletitulamlui

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

Societăpcomerciale!Pelsoonă fizică .'
/autoriza1ăl AsociaPimmiliale!Cabinete /

individuale,cabinete asociate, soeiemp /
/

civile prof:siona1e sau societăţi civile /'

/'

profesionalecu răspundere limi1a1ăcare l/
desfăşoariiprofesia de avocat' OJganizaţii

~neguvernamentale!Fundatii!Asociatii2) .
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 r 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 r 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 menţionate.

Data completării

....~!.:.:.:~..~:.:.?:?..\J..

2.

Semnătura
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