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DECLARATIE DE INTERESE,

Subsemnatul/Subsemn.ata, L
de Nedtc:.c'/ [~ f,u;php-

r

CN),> , domiciliul

, având funcţia

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

1.1.. ....

2.1.. ....

'J-
7- )
}

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

fcredif~'''rtî''ufrde'
"i~t~'ii;ij~!~~'!':",'i~';'\',

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

5. Contracte, inclusiv cele de'a:sistentăJii'tiaiCă,:coîi'Siiltân:tnFjlladlcă;:c()ilsuJt~nfă,ştCivile;obtinute ori aflate
".. : ... '-.~.:_'. i. '.,c. ", _:: ,;." '~:'~,'''I'-'"', :>:'f'~'"',:-",- ,.\ ~..,.~":',,:"",~~,,,,~.." ',_. ~..",~.'.,M ?'.,. ", '. :., , "':"-, ;~<.. _"": .;,_ " '"", : " , ., •

n derulare În timpul exercitări! furicţiilo,r,pllin~atel()ţ"s,all'd~mbităţilor,jHibIiceţin.anţate de la bugetul de
:tat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăti comertilde cri!câp~tâl de' stlit sau unde statul este

• "'. ,"'" ',' ,',,'0 ,".'.'"','"'' " ":"""'::<"i"\'S",,' "i"; (, "tctIonarmaontar/mlnontar: " , " : . ,'''' ". ';"::"">"""':'''',''''),-1-'",,,,,, '
i.lBmeficiaruldecon1rnct:numele, Jnstitulia Procedtna prin TIpul Da1a burnta Valoorea
lfel1umele/denurnireaşiadresa con1ractan1ă: careafost contractului încheierii contrnctului to1alăa

1



denumireaşi încredinJat contractulUi contractului
Iadresa COIJ1rnctul

TItular ...............
I• ,

I

SOţlrope ...............
.... [ . ---- -- . ... . --_._ ...... .. ... .. - . ------ -- ...- - - ..-

IRude de graduIII)aletituIarului .

I
............

,

ISocielăJicomerciale'Per:rnnă:fizică I

autorizatăIA.maţii:fumiliale'Cabinete
Iindividuale,cabinetearoatt; roelăJi

civileprofesionale~roelăJi civile
Iprofesionalecu illspun:Ierelimilatăcare

d~ profesiadeavocati Organizaţii
reguvemamen1ale'FUIXlatiiIAroatii2)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendehtă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin cali~tea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soOullsoOia Oi rudele tle gradul 1 deOin mai
puOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilo~. .

I

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

Data completării

.....I£...?.f..•...??.I.. 7. .....
Semnătura
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