
DECLARAŢIE DE INTERESf!, 

Subsemnatul/Sf bsewnata, (,.u:t _\,--\ C ( L c r. · ;/ 
de e{()f\(~ I u( G/2, -~--l-a _ _ __ /)._'f:_f_'f'l-7;,_1_ţ'_1_J! _ ____ _ ~ 

CNP ( /fJO) 2)tG ~2) Î , domicili l ( >-'<'-- , (2.r)-/\ '-' Vri 

, având funcţia 
t /{t \ t1vA /•1 

uJo 'f> b 7 01 c 1-J / u u , At e '3.l 
cunoscând prevederile art. 29{ din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:' 

1. Asocia.t sau· acţionar la societăţi' comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic; precum şi membru în 'asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

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

- denumirea şi adresa -

I. l. ..... 

·. ~2 !;.Calitatea de me'lnbr:u în organele •de' coiiducere, .. admini.Strare'~' şi control ale societăţilor comerciale: ale 
.regiilor autonome~ · ale . co.ripaniilor/so~ietăţil~>r m{ţional~; ale ~nstitutii.lor. de . credit, ale grupurilor d~ \nteres 
economic~ al~ aso,ciaţiifor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: ~. '' -~, ' 

Unitatea 
Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1 ..... . 

3. Calitatea de 'membru în cadrul asociaţiilor . profesiQnale Şi/sau · sindicale"1l " ·: . 
3.1. ..... 

----- ---

4. Calitatea de , ~eQJ.~ru în organe~e ., de .· conducere, . admi~istrare Şi :control, retr.ibuite 
detinute în cadrul ·pa1;tidelor politice, functia deţinu.tă şi denumirea 'partidului politic ' 
4.1 ... . . . 

sau neretribuite, 

,·5. Confracte, ·i'hclusiy cele de. 'asisten'ţă j'urt<llcă, consult~nţă j uridică, "consultanţă şi civile, o~ţinute ori aflate . 
'în derula;e' în ltimp~l 'exerdtă''rii funcţiilor, ma~datelor· sau denin,i..tăţilor p~blice finanţate de· la bugetuJ d,e,, 
stat, local şi din fonduri externe" ori înch~iate cu societăţi' co111erciale cu cJ pifal de stat sau 'u"nde statul este 
'acţionar ma.ioritar/minoritar: .. . '\. ·~ · ·,.. · „ :. 

5.1 Bme:ficiarul de contrcrt mnnele, I Instituţia I ProreJura prin I TipJl 
premrrnele/denurnirea şi 00resa contra::tan1ă: care a fost contra::tului 

1 

Valoorea 
roralăa 



I 
/ ----·-·· - ····------- --- -·- . ···--·· ··-···------· ... 

c.lemunireaşi încredin(al contractului contractu lt li 
adresa conlractul 

·------ ·-·-· . - ·-· - -·-- ·· - ·--·-·· ·-- .. 
Tilular ·-·-·· ·· ·· ····· '"--- .•. 

) 
---·-·-- ... 

So(/ru;i • I 
. e ... . : .... . . .... 

Rude de grrdul r'J ale titulamlui I 
·-·-··- ·• 

...... .. .... 

/ 
Socielliţi comerciale/ Paro:l!Jă fizici ( 
autoriza1ăl Aociciatii familiale/ Cabinete ----------
individuale, cabinele aociciate, OC>Cielliţi ---
civile pmfesiooale sau ocici~ civile 
pr.ofusionale m tăspundere limitată care 
dcsf~~ă pr.ofcsiade avocaţi Organizapi 
neguvernan'!E'J.1tltle/Fupdaţi.V~ 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

2
> c vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiatului de· contract unde, prin calitatea deţinută, titularul , 

sotullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
S<)cictrtţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sbţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul <;ie dobâ:r)dfre a apţi'unilor. 

I; 
I' 

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

Data completării 

/. 2.:.r:?..f ... .?.@..0.2 ....... . . ..........• ~~~·········· 
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o 


