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DECLARAŢIE DE INTI RESE

SubsemAatul/Subsemnata, 1)
de
U)//.49ŢitsaZ (-)(1_,0(1/
CNP

ift/( 1.
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. S'e,- .
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(
cunoscând prevederile art. 292 din

ţ---4,4 , c)

icimoto-la Co- glo,k,d (:)W7-. (..)4/1A (LQ..k
, domiciliuljod ( O&A,‘/k(A, e~t , C)4,up

, având funcţia
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Codul penal privind falsul in declaraţril, declar pe propria răspundere:

1. A,sociat sau acţionar Ia oCi tâţi comereriale, companii/societăţi n2ţionale, Instituţii. du
fundatii sau alte or«anizaţii neguy1:;1114X 4t411it
Mejnbru
,irkteres.economic,
Valoarea totală a
Nr. de părti
Unitatea
Calitatea cleţinută
sociale sau
parţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

2.. Calitatea de membru iii organele de conducere, acIministrare şi control ale societaţigţ, conierciale, ale
regfilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiirior de eredit, ale-gnipurdor de inte.res
,
e,oiAomi. ,:aN aş«iaţiilor„sag.fti.Adaţillor ori,„ale.altor, organrizaţii 11 II 1 fl tillLli t tl.
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea benefichlor
- denumirea şi adresa 2.1

3--.Xa1itatea de Menlbrn In'eadrul a6iaiiIr profesionale şi/sau sir,dricale
3.1. . . ...

cle membru Ifl organele de conducere, ad ministrarQ şi ,contro1,
leţinute in cadrul:părtidelor politlee;,funcţia deţinută şi denumirea parţridului politte,

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţil şi crivile, obţinute ori aflate
derulare îu timpul exereitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publiee finauţtte de la bug2tul d2
at, 1.0cal şi din fonduri externe ori incheiate eu societăţi comercittle eu capital de st:.tt sau unde statul este
.ţionar majoritar/minoritar:
1 BeneficiamIde corkact nurnele,
Proceduraptin
Data
Durara
Valoarea
mumele/denurnireasi adresa
cont~r
careafost
contractuhi
contractului j
totală a
incheierii
1

denumireaşi
adresa

Incredintat
contractul

cortactului

contractului

Sot/salie. ..... . . .. . ....

RudedegradulIDale
titulamlui . . ... ..... . .
Societăţ' i comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ A.93Claţil famifiale/Cabinete
individwle,cabineteasociate, societăţi
civileprofesionale i tsocietăţicivile
p1Dfesiona1e curăspundere limitată care
desk3afaprofesiadeavocat/Orgarizaţii
-._ emamentale/F , ..I, • -• •Ii.
1) Prin rude de gradul I se inţelege 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,
3oţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
3ocietătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreună cu sotul/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societătii. indiferent de modul de dobăndire a actiunilor.
_

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

Data completarii

Semnătura
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