
DECLARAŢIE DE INTERESE

! .Sub"mnatuVSub"mnata, wt;ose>./ VI)'! &:11 &7! Ci/d ,având fun,'ia
de gEt:- ~VIc)Ci r:28'Lfl/SrF t'lj1-1f\/E i2 .S C COIVlz=-r 'S.-'9- P0./&--s'77 __ ,

C'NP " domicjliul
" Pc.o/'c--:s17 I li{fiJt:-iGli:. fJ/0t"/7ot/A .

-- - -~- / ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul.perd privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

L Asociat sau acţionar lasocietăticoD1er<:iale,companiils()ciet~ţi.llaţi!,nal~, instjt~ţii'de.credit,grupuri d
interes economic, recumşimemhru În asociaţii, fundaţiisaualte (li' anÎZaţiine' uy.ernamenhile: .

. . Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- denumirea şi adresa -

de acţiuni şi/sau a acţiunilOJ
1.1.. ....

Valoare'a beneficiilorCalitatea deţinută

2. Calitatea' de .meDtb ruJn .~rganele •.de.cQnducerf.~,.adJl1illistiareşic()JitfQlllle .~()~J~tăţilor;~onî~rciale,'. al
. regiilor autonome, ale companiil()rls()ciet~ţilornaţional~, al~'instituţiilor de credit, ale grupurilor de interf
economic, aleasociaţiil()rsaufhnda iilo~orialealtororaIiÎZ'a'rne virnamentale: . . .... .

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. ....

3. Calitatea de .membru În cadrul asoCÎaiilor:rolesiooale ŞiJsausiIidicale
3.1...... i'vk2-11.-\ţ~(1' ~f\ SiND\c.f\Tt.[L. Ll Bei<.. C'IDNPE'Ţ.

4. Calitatea de membru<Înl.)rgal1eleliecond~c~fe,
de innte În cadrul artidelor' olitice,:func ia deţinută
4.1. .....

Valoorea .
totalăa

Durata
contractului

Data
încheierii

T1pul
contractului

Proceduraprin'
careafost

5. Gontracte, inclusiv ce'le de asistenţă juridică, cO!!ls[dt~nţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflat •.
În derulare in timpul .exerdtării funcţiilor, mandatelor sau demnităţHor publice finanţate de la bugetul dt
stat, local ŞI din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul estI
acţionar majoritar/minoritar:
S.l"Beneficiarulde contmct numele,
prenumele!demnnireaşiadresa

1



denumireaşi încredinjat contractului con1ractull
adresa con1ructul

Trtular...............
.

/'"
//

Soţ!so~e............... //
"

, /
//

Rudedegradul11
) aletitularului 1/

•• o •••••••••

/
SOOetălicomereiale/Pmmnăfizică /autoriza1ă!AsociaţiifumiliaIe/Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăli
civileprofesionalesausocietălicivile -
profesionalecurăspunderelimi1atăcare
desfăşoarăprofesiadeavocatiOrgpnizaţii
neguvernamentale/Fundatii!Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie ascendentăşi 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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