
DEC LAR AŢIE  DE INTERESE ^

Subsem natu l/Subsem nata, K , având funcţia
de -------- aFr <sc fe\/icm ia fr cV - v / f .  c_e^_____________
CNP ______________________ , dom iciliu l _______________________ ___________________________________

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

|  1. Asocia t sau acţionar la socie tă ţi com ercia le, com panii/soc 
precum  şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte orqanizatii nec

etăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes econom ic, I  
uvernam entale:

Unitatea -  denum irea şi adresa - Calita tea deţinută
Nr. de părţi 

socia le  sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilo r socia le şi/sau 

a acţiun ilor
1 .1 ....... — - — — —-

— -—-
— --_ __^

§2. Calita tea de m em bru în o rganele  de conducere, adm in istrare  şi control ale socie tă ţilo r com ercia le, ale regiilor au tonom e,! 
ţa le  com pan iilo r/socie tâ ţilo r naţionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilo r de interes econom ic, ale asocia ţiilo r s a u f 
i(fundaţiilor ori ale a lto r organizaţii neguvernam enta le>

Unitatea
-  denum irea şi adresa - Calita tea deţinută Va loarea benefic iilo r

2 .1 .......  — '— ~

I z .  C alita tea de m em bru în cadrul asocia ţiilo r profesionale şi/sau sindicale_____________________ ___________ _________

31.... M.BF)&£-(_(  ̂ ^ e f r u g i u s  c<^»ii.ucut v — k c a l c ^ A

4. Calita tea de m em bru în organele  de conducere, adm in istrare  şi control, retribu ite sau neretribu ite, deţinute  în ca d ru lf 
partide lor politice, funcţia  deţinută  şi denum irea partidu lui politic _________________________________________________________f
4 .1 .......

|5 . Contracte, inclusiv cele de asistenţă  jurid ică, consultanţă  jurid ică, consultanţă  şi c ivile , obţinute  ori a flate în derulare  în 
jtim pu l exercitării funcţiilor, m andate lo r sau dem nită ţilo r publice finanţate  de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori 
înche ia te  cu socie tă ţi com ercia le  cu capita l de stat sau unde statul este acţionar m ajoritar/m inoritar:

5.1 Beneficiarul de oontract numele, 
prerurelefclenuTTrea şi a ie sa

Instituţia oontradanlă: 
denurieaşiactesa

Procedura prin 
careafost 
încrednţat 
contractul

Tpul
contractului

Dala încheieri 
contractului

Durate
oontractului

Valoarea totală 
acontradului

Ttufer.................
— — —

— _ — —

Soţteaţie.................
— - — — — *__

Rude de gradul î'atetfcJanJui..............
— — — — — -—

Sooetaţ oomeraaleî Persoană fizică autorizată 
Asociaţi ferrialeî Cabnete nc*4duate, 
cabinete asociate, soaetăţcwie profesionale 
sau societăţi cuie profesionale cu răspundere 
tentată care desfăşoară profesia de arvocat' 
Organizaţi neguvemamentala/ Fundaţi 
AsooaţT5

1> Prin rude de gradu l I se în ţe lege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiaru lu i de contract unde, prin ca lita tea deţinută, titularul, 

soţul/soţia  şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum  sunt defin ite la punctul 5.
Prezenta declaraţie  constitu ie  act public şi răspund potriv it legii penale pentru inexactitatea sau caracteru l incom plet al 

date lor m enţionate.

Data com pletării Sem nătura


