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DECLARAŢIE DE INTERESE

CNP, i

, având funcţia

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1.,As ochi t sa uacţionar Iaisocietăţico~ eţciale;~omp;ahii/socieiă ţi'Ilaţio nale;"i~~tituţiidecredit,g~upuri4e
i~teres' ~c~no l1lic; re~ulll şi' in em bru in 'asoCiaţii; fu Ii ifîi ţiisâ~'~lteofi¥â'Aiid ţiiiie';'iivern~îlle'ii.iâ'Ie:",> ,i ,;,L:;:,{,:'" i

Nr. de părţi Valoarea totală a
'sociale sau părţilor socjale
de acţiuni şi/sau a ac iunilor
3.:1 I ~ .~cJ
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2.1 .

;,'3'~;'CaJitateă:Q e,'mem b'f'ii,'in,'câd'rul':aso,dfi,ţIil or~proMi O-fiâliLşi/s'lt'ii'sfiid icîiJ'e~!C(LJ;:!!r~ii~~:i;;,.\;"H~;:)!U'!c.:'\!!;:\U:;':S;Y!":,'::':;!:';~f!'t;:;l~&:Y1;;lt;:'
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4;,Calitlltea )le ,
deţinute În cadrul'
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5. Contrllcte, ir.dliSiY cele ele asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţii şi civile, obţinute ori aflate
ÎnderuJare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la ÎJugetul de
siat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu. capital de stat sau unde sÎatul este
acţionar ma'oritar/minoritar:

premilneb'dei1Lunirea şi adresa
Instituţia

CO'1t!'2cta'10~

" I •nu::tQura pm
ore a fost

Valoarea .
roblăa'



denumirea şi încredinţat
I

contmctului
I

COn1ra.•'iului
adresa contractul

Titular ................
.

.. V
/"

Soţ!soge .. : ............ V
/

Rude de gradul Ii)ale titularuJui V............ /
Societă9 comerciale/Persoană fizică ( -
autorizatăIAsociaţii fumiliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesiorme sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care

.
desffişoară profesia de avocati Orgnnizaţii
neguvernamentale/Fundaţii! AsociatiF)

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 qbţin 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 1deţin mai puţin de
5% d in 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
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