
DECLARAŢIE DE INTERESE

NR...... tf.. . . . ..

Subsemnatul/Subsemnata \ A ^ ^ C aO \ U  ‘fofVVu V  H ^âv^ind funcţia de ţV^K\ \ U£_ \ ; L I 1 ^

_______________________ CNP_______________________ domiciliu f - h  \ f  A ;U H A r_________________

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

I 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes econor
r-,---------

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni

Valoarea totală 
părţilor sociale şi li 

a acţiunilor
1.1..... ------------ ----- ^ —!7

— --------------- ----
______

<̂ T—-----
---------------------- — J___

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

. Î L ..... .................................. --------- ^

t 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
I 3 1.....  Vv£ H  CSEW C f, C C -A ^  vi &L<-Ţ X - i M A a N

; 4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadr 
I partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_____ _____________ ______________________________

4 1...... ---------3.
r

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare î 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe oi

I 5.1 ESenetaarU de oortract numele, 
prenumeladenirnrea ş actesa

Insttufeoonlractantă 
denurnea şi actesa

Pracednaptin
careafest
încrednţat
ocntadul

TpU
oonbactLti

Dala încheieri 
ccrtracULi

Durata
cortadli

Valoarea ttafc 
aocntractLli

i Tunar..............

1 ScţScţe..............

j  Rudedecpaadl' afetiuBaâi............

Sooetăţ oomeraatê  Persoană fizică autorizată' 
Aaoas$ femiateî Cabnete nctajuafe, 
cabrate asoaate, societăţcivte profesionale 
sau soaelâţ arie profesionale cu lăspuidere
ir ntafâ care desfăşoară profesa de avcxrat
Qganeap negû emamertete Fundaş 
Asoaajf

2j Pnn rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor menţionate.

Data completării

6J- ■ oh.
Semnătura


