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DECLARÂŢIE DE INTERESE

, având functia
- PC-u( ~:;;'Jli- .

CNP

SubsemnatuJlSubsemnata, ,C; ('urz;- {;411/2 /L.. ,
de _(I."C-F;;;:-C/VIZ hÎf:jr?(;(i7/i:j la __ce tONA?;"':. .s-j)., .

, domiciliul MIJit_ /1'/ li/? C N/;)}1(J(1--- ...'"/3 f //:)/2.
~. ,

Cl!llosc:îridprevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1.1.. ....

Unitatea
- denumirea şi adresa-

{\lu,

Calitatea deţinută

2.1. .....
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

'4t, (::ljlitllferi :<f~:".rii~mpru i;Î~{orgaIleIţ:d e;S6nducer~;''a4iTIinisti3l"e:, şi' cOllttQ!,i,fetrib iiţte,şau'neret,rib Wtei.;
.'deinut~În' cadruF 'â'ftideloroolitice; fulÎctiadetiri\Îtă~(âeniîmire2'" ~~tidllhijiJb1itic"'e":,;,;, ',: ,;:',,':,.'.
4.l...... \IL .,

Valoarea
totală a

Data
încheierii

Pr-.cedUi1i prin I Tipul
care a fost contractului

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridiCă; consultanţăjuridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
î~l d~r~!.2:-e :~ t:mp~! ~:,;e:-cHă:-H flln~ţHkn.,m~nd~teIDT 5&uf oemn.hăţilor 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
ac iOllar ma' oritllr/milloritn:
5:1 Beneficiaml de ccntract mllT,e]e,

tmeb'denurnirea si adresa

1



c.enumireaşi îr:credinJat contr,Jctului contractului
ad= contrăctuJ

TItular.. ... .. ........ ,•
. !U('J .

So~so~e........... :...
.

NU.
Rude degmdul Il) aletitularului
............ 1'/1).
SocietăţicomercialeJPersoanăfizică
autorizatăIAsOOaJiifumilialeJCabinete
irxlividuale,cabineteasociate, societăţi

IVU,civileproJ.esiomlesai!societăţicivile
profesionalecu riispunderelimita1ăcare
desfăşoarăprofesiade avocat!Q-ganizaţii
ne0.lVemamentaleJFundatiiIAsociatii2)

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 I 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 sali
cnracterul incomplet al datelor menţionate.

Daţa completării
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2

Semnăţ~ra


	00000001
	00000002

