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DECLARATIE DE INT'ERESE
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Subsemnatul/şul?semnata,
de
L eRt.
CNP

(, 9.0

colţ/L/141-

i gihe
la

, având functia

c6/7

, domiciliul
t/.

Cd:. ~

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau actionar la soci4tăti comereiale, comPanii/socictăti nrIticWe, institutii de eredit,..grtipuri ;ffl
interes,ceonomie, preclian şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatiineguyerna,tne.n,tale ,
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea cleţinută
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de actiuni
şi/sau a actiunilor
1 . 1 . . ....

-42.. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control., ale societătiloi . comerciaţe, ale
regnlor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institutiikw de credit, 1e giiupur.tl .z dei:interes
4 11, ,
ale aspc1.at1.1.1or sau fundaliilor ori ale altor organizatii neguvernawenţale.,:_g
Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa —
2.1

3. Calitatea de membru îtrcadrul asociatiilor profesionale şiJsau sir
3.1.. . . .

'7•4rfln

Calitatea de.membru in oraanele de conducere, .administrare şi
1etinute în cadrul'partidelor politice 'functia detinută şt denuirLirea partidillnUpplitic

7f" iM

.

•T

rgrpbuite;
kak:

Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juridicii, ,consultantă şi eivîle, obtinute ori wIlate
derulare in timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnitiitilor Publice finantate de la bug,2tui
at, local şi din fonduri externe ori îneheiate cu societEiti comer ciale cu capital de .stat sau unde NtAlUi este
:.tionar majoritar/minoritar:
1 Beneficiatul de contract numele,
Institutia
Procedurapnn
lipul .
Valoarea
Data
Durata
totalăa
incheierii
contractului.
enumele/denumireaşi adresa
contractantă:
contractului
caea fost
1

denumireaşi
adresa

Incredintat
contractul

contractului

contractului

Titular. , . . . . . . .„ .„

SoVsolie . • .. • .. • .. • ••••

RudedegradulIoale
titularului
Societăţcommiale/Persoanăfizică
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete
indivich lale, cabineteasociate, societăţi
civileprofesionalesausocietăţicivile
profesionalecurăspunderelimitatăcare
desftşcară profeia de avocat/Organizaţii
neguvemarnenta1e/Funciaţii/As3ciaţiP
oPrin rude de gradul I se Mţelege 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 obtin 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 societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.

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

Data completării
Z

2

