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DECLARATIE DE INT'ERESE
, gvând functia
la
domiciliul

1/)

1()41

Ă42.W2f`t./

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere:
spciat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăti mitionale, institutii
pretim ş i mernbru in asodaţii, fundaLii sau alte organizatii
neguvernark iatgld$
Nr. de pniti
Valoarea totală a
Unitatea
Cal ea cieţinuta
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1. . . ...

-

organele •de conducere, administrare şi. control, ale societăţilor comerciale, ale
2.Calitatea de membru
regiilor autonome, ale companiilorisocietătilor naţionale, ale institittiikw de credit, a gru.ur.1
134t res
econontac, ale asociatiilor sau ftmdatiitor ori ale altor organizaţii ntguyernamenţal ::_ffit,
bnitatea
Calitatea detinută
Valoarea benetkiilor
— denumirea şi adresa —
2.1

1'1*;r

de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sU Sindicale
3.1......

—,Calitatea de membru ill organele de. conducere, • administrarc- si
leţinute in cadrul.partidelor politice;funcţia deţinută denumirea i)artidului
.1

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică'; consultanţă juridicii, ,consultantă.şi civile, Ubţinute ori aflatet derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau detnnităţilor pUblice fina.atate 'de la bugetul.de
at, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăti comerciale .cu c;Ipital de stat sau unde statuLeste
.ţiortar majoritarirninoritar:
1 Beneficiarul de contract numele,
Proceduraprin
fipul
Valoarea
Insiitutia
Dara
Durda
contractului
totakla
numele/denumirea şi adresa
incheierii
contractantă:
cawafost
1

denurnirea şi
ahsa

incredintat
contractul

contrauttlui

contractului

Tiu.dar . . . . . . „ . „ ..„

'

SoVsotie. ..... . . .. . ....

RudedegradulInale

Societăticommiale/Persoanăfizică
autorizată/ Asociatii familiale/ C,abinete
inclividuale, cabinete asociate, sociffili
civile profesionale sau societăti civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfaşoarăprofesia de avocat/Organizalii
- •_ emametiale/F i e .de • •• ..ii
') Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul,
s- otul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
>ocietătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună cu sotul/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
2)

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