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DECLARAŢiE DE INTERESE

Su bsemnatul/S ubsemnata,
d .c.:: ;-:- 'J ,~,~,' /' -, , ,~e ~)r;- f""l/.I<...C'(.! L.L'/'(

CNP , d!Jmiciliul

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

Unitatea
- denumirea şi adresa-'

,~.Z;{~/,i'~.5':~;.
"

Cal itatea deţin'ută

. 2.1 .

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

i'4;',CalHai~îC'âe;::m~îribrut'
:d~tilhrfe)i~::e*di5'il,""~~ia'
4.1 . '----.

Valcan:a
totală a

Data
Încheierii

Tipul
conilacul!uÎ

?rccedlilli piiiî
canoa fost

lii~...ritLiţia
cOlluactanui:

5. CO!rr!'acte; indus!y ceîe, de aSlstenţiijuri€!ică,' consultanţă .luri[iică,coflsultanţă şicivHe, obţinute oi;j atlat"
ln d.erililare'îTI ti~pu~ eXf14cifării fll[qcţ;iilor~ !!!'3'nd~.te~o.rsaH d~mnităţHo-r. pHbHre j1.n2E~ţ&t.ede ~Ho!!getiil de'
8tgt, !oc~! si dh} forrd~Jri externe ori Înr!1einte cu societăti cODJercia!e- cu caDitrd rle stf!t sa!! l.!!!rle s!~ţ!.!!"~s!e~ ) - ~ _.

acţionar maioritar/minoritar: . .
5.1Beneficiarulde conu~ iiUiÎÎe1e.

premuneleldemunirea şi adresa

1



•

I
ci .' .

I
Încredinţat

J
contmctului

I
. con1ractului"emll11U-e3.şl

adli3" con1ractul
Titular ............... j -- ~-~" ---.

• ••0

Soţ!so~e...............
........ ..-/

Rude de gradul II)aletitulaJului . / •................

. . .. . .. . .. . .

Societăţi comen:ialei Pelsoană fizică .->'

autorizaJ:ăIAsocia~i fumilialeiCabinete
individuale, cabinete asociate, soci~ .' . ----'civile pmresionale sau societă~civile ~ --pmfesionale cUIBspundeIelimÎ1atăcme
desfăşoară pmresia de avocaţi Organizaţii .
negl.lvell1aJnentaleiFLn1da~iIAsoci~i2)

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 dobând(re a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
1'~ ''1/' tÎ IÎ 1 ')

//- (./(i' C. (.',t ")
(".~ ••••••• "'•••••••••••••••• w ••••••

Semnătura
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