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DECLARA ŢIE D~ INTERESE

Su bsem iiu.tliVSii bsemnata,
de 1j/R.FC'7uK CF;;./F/c,!N

, având funcţia

CNP

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

n
Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
Calitatea deţinutăUnitatea

- denumirea şi adresa-

..f~~~J~£~~t!I~~~&;ţj'ţ,~~~~~~~~~2~!I;~~~~~bjr~~~J~~~~\~iU~~~~~f~I~~~~iWi~ifrf~~~~~~e~~ili
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

1.1. .....

!!~~,~#ţtB~~~~~m';~:~tt;}I~~I~~:~~flr~t~l~~~f~~r.}c.e:î:~râ.
.'eeo nQmi c,jlle,a's6"ciriiilp r'ş rtilJil jfda ţiiI Or,Od,ll" ,ea,lti>.i"

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.. ....

3.1.. ....
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acţionar ma ~oritariJninoritai": .
5.1 BeneficialUide conU<lctI1LUllele.
premli11eleldel1Lll11ireaşi adresa CGI1Ullct::mfr
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• denumirea şi încredinţat contractului ccntractului
adresa contra,,'iul

Titular ................ I----- ---;
i

/,

SOt/sope... : ...........

Rude de gradul II)ale tilulalU!ui
............

Societăp comercialel Pelsoană fizică
autorizatăIAsociaţii fumilialelCabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
ciyile profesiol".alesau societăţicivile .
plDfesionalecu răspundere limitatăcare
deslaşoară plDfesiade avocati Organizaţii
nem.1VemamentaleiFundaţiilAsociaţi) •

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 1deţin 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
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