
DECLARA ŢIE DE INTERESE

, având funcţiaSubsemnatul/S.ubseIllAat:r,-' 10'A1c!k'ft.,~
IJ / ~/.' ~ •. // VL I /7. "a . ..,- /Lde I~(h"'"!.,uvvrr J~ /4!?~_n::- a k:& r</{;c 1 </;>

CNP .' . _ ,domiciliul -4f(,k-4~.e~"?4>1==""==~~--~' _. .. ,

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1.1. .....

i:fĂ.SQc'iÎl( saujacţiollar la socj!ităţÎcomercia {ei Campanli/soetcJifţi )na1fOJ1al;;;'[lns'iitUJHJ1tcredlr,:g~JJ~jJ~"
.in.~~~eS~c~no.lliic,".j,ec-tlm.i,mllIhbruÎn asociaţii, fundaţii sau alte o .'a.llizRlFne uvernailli'enta!e: ..;i':;'::~~~;.;l:-t:;

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

u~erntt~~:!~mf~ft~t~~l~1i~
Calitatea de\inută

1-

~{01!!~~~~r~~~~lt~!ţfO~~~~:;1t1~;1fl~'~~:Tt~~f~~1!~t~!~~~r~~~f~r~r!ro~~~!l~rt~,.~a€~1i~~~~ri~~~t~:1
4.1.

1.------

VaJmrea
1D1aJăa

Durnta
contrnctuJui

ProEurn prin
careafost

InstiUJlia
conullC1aJ1lă:

5. Contracte, inclnsiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac ionarma' oritar/lJlinoritar:
5.1 Beneficiaruldecontract:numele,
prenumeleldenumin:aşiadresa



denwnireaşi încredinjat I contractului I contractului
adresa contractul

Tl1UIar...............

Soţl~e ...............

Rudedegradull'Jaletitularului
............

Socictăţicomerciale! Per.mnă fizică
autorizată! A=iaţii fumiliale!Cabinete
individuale,cabîneteamare, so:ictăţi

.

civileprofesionalesauso:ictăţici\~le
profesionalecu răspunderelimitatăcare
des1â;mniprofesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamen1ale!Fundaţii!Aso:iaţifJ

I

1) Prin rude de gradul] 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 declarantui 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

..../f!~k:/6. .

2

Semnătura
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