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DECLAF.AŢIE vE INTE.p~SE

Subsemnatul/Silb~emnata, ~3ff7r-''v'Z 'i' £~7/';~~::'f~.{..>/S , având funcţia
de 5>2 ';"'¥.'1l!"i.r;f'C sD.-::C/i::,~P-/;.;,;l,-F<:~~j,"::>~. 'Se .G.;,Pi::;]'F.7 5,4. ~)/!5£"17~

CNP , domi~i1iul,;tf:/;icj77
;'i/t:/ ~£ il t;"':"::;r"1+- .

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciaIe,comi?anii/societăţinaţionale,instituţii(Iecredit; ..grupud,~.e
interes economic, recum şiinembruina~o~iaţii; fu~daţii sa,i'alteor;;'::ini~atii rieouver~arne~tale: ',,:':;' ,. i'i'

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. .....

/
I,

!

',2};':Calitâf~a'~~e;m'e.~IiŢ'u}ÎR~~tgili~l\;ril,e::7:ondi1'2~;
:':;:,:i~'gJH'i~r"'â~Yo '~~ii''ffî~ţ~;r~i~~~~'6"Iri.j,,~'~t~ii'r6";;7~~~7gi~ta ';:.,
;!~tîridfui~;;j~î~~~;~'~~iţ1irtf:~hPri;'f;YridrţiTf8j.~5?i~~Y~'f£l'~o'.,

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1... ... )

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

/

I 3.1...... /'f)'~2f,.!-.'dA;;. £j;c/; ::,;;?~j'l./'l,;;(i,:.~:,-",/ i
;

4. Calitatea de membru .În organele deconl1u!=ere,adminisţrare>şiţontr.oI,retdbuite s:rli 'neretfibuite; •
.deţinute În cadrul partidelor politice, funcţiadeţin~tăşi'den~~ireapartid~Ilii politic: ,';. ,'.' , , ..' , -
4.1...... ~

/

/.,
/

Valoarea
totală aI

. Durata I
contractului

Data
încheietiiI

Procedwa prin I Tipl!l: -1
carea fost contractulUI

Instituţia
COnll-actrinrn:I

I
5. Contracte, indusiv ceKe de asistelllţ~ juridică, Cl}n5uH::mţăjuridică, cOrisulial1ţă şi civile, obţipute ori llfJate
in derulare În timpul e;;;ereitării flmcţiiJor, mlHl.datdoi' sau demnităţi!or publice finanţllte de la bllge"tul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale CiI capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/mÎnoritar:
5.1BeneficialUlde conu"JCtmuneIe,
prenmr.ele!denumu-ea şi adl'C"...il

1



I denumirea şi încredinţat ./ contnJctului
I

contractului !
adresa conilactul I

I
Titular .........• : .... I

I
",---..

'\
/
/
!

Soţ/sape ..............
.')

; .0/

Rude de gradul Il)ale titularului
~............ /

Societăţi comerciale/Persoană fizică
autoriza1ăl Asociaţii familiale/Cabinete -;individuale, cabinete ascx:iate,societăţi
c~;jle'profesiol".aJesau societăţicivile . /profesionale cu răspundere limitatăcare "II
desmşoară profesia de avocat' Organizaţii
neguyemamentale/ Fundaţii!Asociati?) ,

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 Ia 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 dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
h r.•,:. I~. /i).~~~..:~:.'t:.~-:.--:r;:/.-;:;.. 0"0. u •••••
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Semnătura
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