
-
DECLARAŢIE DE INT ERESE 

Subsemnatul/SubscrrnGta, ~'(f'd( /1..#/ /2 C 7 ?-~/ , având funcţia 
de C~..4~/; //,;:-/? Le:a:;;;-!ec ta CcA?'G?/;_ / -u; ,/{ ' ~ c:>C// , 

CNP , domiciliulC&?~ ~~LC/C/r/Yr ~#?'--:-ff1Yf7>/HL....:::: 
??a< Y/LIO# /</"/? /C J 

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

1. Asociat sau acţionar' la societăţi comer~iale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ' şi membru în asociaţii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale: . 

Unitatea Nr. de pă11i Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Cali tatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţi unilor 
I. I. .. ... -" 

/ 
/ 

/ 
/ 

( 

2: salitatea· de/'?-embr~ ~~nete" de c~od~~~r~, „ administ~ar~;, şi .~ortrol a.le .societăţilor c?me~ci~le, ale'' 
r~gulor a~tonome; ~le co,mpani1lurtsuctmâţ1rOr'. ''naţmnale, ale mshtuţulor de credit, ale grupurilor 4e

1 
mteres 

'e~onomiC, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori.ale altor organizaţii nei!uvernamentale: .. ;111 "· "11 • : , ·~· 
Unitatea 

Calitatea deţinută 
- denumirea şi ~ - ) Valoarea beneficiilor 

2. 1. .. ... / 
/ 

/ 
( 
"-...._ 

.3. Calitatea de membru în cadrul asociatiil~r-O(esiooale"şi/sau sindicale"' " ,,,,.~ ~-,, ~ .. ,\·; ;a.·~: ,, 'C ,,. ' 

~' ..... 
' ' 

3.1.. .... ( ) 

I 
/ 

I 
'-

4. Calitatea de "'membru în organele de con<:lucere~ ~dmio'istra re Şi control, r'etribuite' sau· neretri.~uite, 
deţinute În cadr4l partidelor i-~= .. ~ funcţia deţinută şi denumirea partidului politic );: '· 

" 

4.1.. .... ) 
I 

I 
I 

~-5. ·eontracte, i_~dusiv c~le de 'asis~r::idică; consultanJă .juridică~ consultanţă şi civile,' o~tioute ori aflate 
în derulare în " tinipul . exercitării func · or,.mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

r ' ' \. ' 

0 stat; local şi din fondur.i externe !lli.încheiate cu· societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
'acţionar majo~itai;/~inorita~ · \ . :. ··. . , · 
5.1 Beneficiarul decootnrt numele, 

I 
T nktitpti~ I Proorlura prin I Tipul Data 

1=ui 1 
Valoarea 

prenumele'denumirea şi oclresa l - care a fa;t cootractului încheierii t:oralăa \J\1- IU"-IQJ. ttă: 

( 1 
-



ular ........ ...... . 

· RLKle de g,rOOul J ale titulruului 

Socidăţi cormciale/Pas:măfizică 

autorizată! A9Jcia!ii fumiliale/ Gibirete 
individuale, cabinete~ian; roci ~ . 
civile profesionale sau roc.imiţi · · 

dmumirea şi 

adresa 

/ 

înmxlinţat 

contractul 

profesiooale ru răspundere li.mi.tată 
~profesiadeavOC2t/Ug:lOl·~··-r------+----+ 
neguvemamentalelFUJJClalii.{ A9JCiaţif> 

crn!mclului 

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

contract li lt 11 

2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de Gontract 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 Gl.J soţ1,rl/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândi're a acţiunilor. 

' 
Prezenta declaraţie constituie act public şi 'răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

<?. OG'- zOc!O <t: ... ~ .•. r •••••••••••••• ••••••••••••••• 

2 


