
DECLARAŢIE DE INTERESE ţ f c

Subsemnatul/Subsemnata,^ &  /  A OQA/(J> ţ y * t A jA -
de A /& & C T V S L  (zX'

CNP ____________________  , domiciliul

la
, având funcţia

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic,

Unitatea -  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 

a acţiunilor
1.1......  _ _ -------"

____ — -  '
" ------ -— '

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ■ 
ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1....... _ —
____ _______ ■------ ------

i. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

14. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţsrvuîe In cadru;|

4 .1 .......
-------------------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate in derulare în 
; timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şs din fonduri externe ori 
încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minorita^

5.1 Beneficiarul de ocrtast nunele, 
prenunete/denuniea şi actesa

Instiuţa oontractanta 
denurweaşiatiesa

Procedura prin 
careafost 
încrednţst 
oonlractul

Tţxi
contractului

Dataînd-aeri Duas -baterea totală 
ocrtacuu ccrsacuu acorCadub

T tia r................
___________ -

S^scţe............. _
:

Ruaeaegadull 'ateSuanJu.............

Scaaâş caneroae' Perscanâ fecă autorizată' 
Asceţi Taria& Caar&e rxwauaie 
cabreEasccae scaeSâţchteprafescnaie 
sau sccHSţ oAe prcfescrae cu răspundere 
kTicXâ safe
Oroaresş 'exusnamenas» Fundaţii 
Asoceo

Pan rude de gradul I se înţelege părinţi pe fenie ascenoer>tă ş cop*- rse " e  aesasadem1*
‘ Se vor declara numele, denumirea ş; ao-'esa cenefcuar. • .• -te ccfccaes -res  o rr carasn®* '•

soţui/soţa ş- rudele ce gradul î obţsr. contracte aşa cur- sunt oetrsss. ■& puneau- S
Prezenta deoaraţse ccnsatfete ac i pud ic  ş-. i-ăspu-c p o rc  r «gst penase a o r.-v  r.«aacîsaeaa ca racas.' -  •*» a

datelor m erţona le .

Data compesâra / ^ o  L) 4 j o £ P Sesr»âtera


