
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, f3o5 frN G 
de Cow 5/ u_r h. a Lbfft:( ta 

c'v Gff Fl..o fl G f( l' t'"!{ , având funcţia 
Co ,...1 [o c t+C / (l l+O o' lt4-W 

CNP 4 6 9 .{O J f I{;](~~' domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în ·asociaţii, fundaţii sau alte organizatii nee:uvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea tolal ă a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţi unilor 

- denumirea şi adresa -

LI. ..... 

. 

"2. Calit;itea:. de membru în organele. de conducere, , administrare şi control ale s·ocietăţilor comerciale~ ale' 
regiilor. aufon~me, a.le ~o.mpaniilo'r/s9cietăţilor. naţionale, ale~ in~tituJiţlo'r : de ·credit, ale grupur~Jor de ' interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor ofganizaţii neguvern·amentale: ~, · · " 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ..... . 

,;3. Calitatea de .m.einbru în cadrul asoci~tiilor :profesionale şi/sau sindicale .' 
3.1.. .... 

----
"""-----

~4. ·calitatea de 'membru ' În organele de ' conducere, administrare ŞI control, retfibuite sau 
deţinute în cadrul'partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea p~ctidului politic ~· 

neretribuite, i 

4.1.. .... 

,5. Contracte, foclusiv cele de asisten'ţă juridică, consultan,ţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute · ori aflate 
~ I ' I :< ' '" • - ~ • 

în· derulareJ n 'timpul exereitărif funcţiilor, mandatelor sau demnităţilo~ publice finanţate de la bugetul de 
·staf;· local şi din fonduri externe 'ori încheiate cti societăţi comerciale cu capital ·de stat sau unde statul este 
acţionar maioritar/Jninoritar: ,. „ . . ..: •• „ . · ,, 
5.lBeneficiaruldecoo~~mielt; I Irntituţia I ~prin I-~·' . ~~; I -~·Ul· I ~~~a 
orenumeleldenumireaŞid.l!QCI. contra:tmtă: carea.lat UJ1111c.uwlll niu.J;;......... UJ11U.CLUJJ. lUldk1 

1 

• 



I 

- .. 

. 
-- -- - ----r---------- -· .. -

denumirea şi înaedinţat contra::t.ulu i contrnctului 
adres:t oontractul 

---· ·-- - - - ... -
'litular . . „ .. . ..... ... 

,_______ __ ------. &-J/: . sc:Jl;le . . ... -. . .. . .... 

- ··-· 
Rude de grajul r1

J ale titularului 
.. ... ..... .. 

Societăţi. romerciale'Pers:xmăfizică 
autorizată' A9Xiaţii fumiliale/ Cabirete 
individuale, cabinete a9Xian; metăti 
civile profesionale sau metăţi civile 
profesirnaleru ra:p.mdere limitatăcare 
~profusiadeavocat/~ 
neguvemamentale/Furrlqii/ ~ 

t) Prin rude de gradul I 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 I 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 I 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 Semnătura 

i.n - D b --- 'J,,oW ... k ............................ . 
···········~·· · · 
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