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DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemna,ta, J.. A L SI CI' tEĂ/z:-..r-et/ ?=( N/ bol' ,lE. , având funcţia
'/nc-eit;l'e Q,@fl. '~;"ţ f{ff['bav;'t CQs'1?/J'> 1tJ t!O /./ ' '. .".. A /)/' j,de I'e on g/J /, ~" e I/'Q net .lJe.('[. la St:' C'OIV'pb / ..r,.,.. e'/ trl~Jh .
. Bll?fII" 1(; OI.oC. ci#-. FJ/ ' h

CNP _ __ .-_._ _ , domiciliul rId! r:-,(h
. I'02A(/7/~- ,

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Nr. de părţi
Calitatea deţinută sociale sau

de acţiuni
o.' ~()

pch'etlu'

Unitatea
- denumirea şi adresa -

l.1.. ....S.C. CO,(//lEr s-# IJ/(T"C~/~/

?/'O t?t'.Tv-o.

2~ Calitate~ ~eniem b~u5h ""oiganeh.~,~4e:.con/,e:-',-p
regiilo ra ritono nie, aleco rirpaniilo rzsd~i.et
ecoriomic,~l~~'as~ciaţiilor'sa:utun'daţlilor Qr.I'a .

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. ....

,1.AsoCia:tsă:U acţio nar:I~f"so~i~tăti;':~Jr'"''''''~"""';
interes ~conoiliic, ~~cuni:.' rmemJ.)f'u"i~a

"3":',Calitat~i de'fuembru:Îifcâd'riJ.I~s({Ci~tHl()~r'f,Qf;"QMrÎ~şl~~1W~1itdiAAl:tI11 __ Jl •• '~~.i
3.1...... J'. f cir', I 'be"A ~,,;. mb;l'C/. .

deţinute.În cadrul-,
4.1.. ....

5.C(Hltracte;. inchisi~~ele<leasiSteIlţă ju•.i"c'-:'îi"
În derulare În timpulexel'cită.riijfun~tiiI- -
stat, local şi din fond tiri extef.h'~"oH.Înche~~ -
a.cţionar ma'oritat/mini)ritat: .'~" '
5.1Beneficiaruldecontract:numele, Instituţia
renumelddenumireaşiadresa cont:ractarrtă:

TIPul
contractului

1



• denumireaşi încredintat contractului contractului
adresa contractul

Titular ............... '7
Soţ!so~e...............

7
Rude de grndu1Il) ale1itularului
............ Z
Societăţicomerciale!Perroanăfizică
autorim Nn:iaţii:fumiliale!Cabinete

7individuale,cabinetea.9JCiate,9JCietăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecurăspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiadeavocat/ 0rg,anizBtll
neguvernamentale!Fundaţii!A9JCiaţTI2)

1) Prin rude de gradul 1 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 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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