
DECLARAŢIE DE INTERESE /J /?  ,.f4

Subsemnatuţ/Subsemnata, O fa & E ' C 'V /ţT 'C 't
de fa / $ fi£ C 7 W  < T r//& ă & r la J  <?*$/*£

, având funcţia

CNP , domiciliul

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,
zr,ww---■ ■■--------- - ■■■ ------- r »-----  î  ------——-ja-—----1 -----^

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 sauf

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale_________________________
3.1.....  C

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c _________________________________________________j
4.1.

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

5.1 Beneficiarul de oontract numele, 
prenumete/denumrea şi adresa

Instituţia contractantă 
denumirea şi adresa

Procedura prin 
careafost 
încredinţat 
antractul

Tţxrl
contractului

Data încheieri 
oontractulii

Durata
oontractulii

Valoarea totală 
aoontiactului

Titular...............

SoţŞoţie...............

Rude de gradul I1' ale titularului.............
—

Sodetălj oomerdale' Persoană fizică autorizată' 
-Asociaţi femiale' Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi cK/te profesionale 
sau societăţi cwie profesionale cu răspundere 
Mată care deslăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţi neguvernarnentale/ Fundaţi 
Asociaţi21

...........^  ^  " ip c y c  \ ja \ i i iu pc muc aoucM uciiic i ş i  uupn pe lin ie  u e b u e iîu e ru a .

' 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.......4 .̂ .:..& !? ... Semnătura


