DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata........... Q & & ..1 & .J ...U .........având funcţia de

... ) N'SiV .- 7r t t.

..........la............ A.&..£±nS..?LS...±.dL.e.eSE/......................

CNP.......................................................
Domiciliul...........................................................................................................................................................

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

------------

Nr. de părţi
sociale sau de
acţiuni

Calitatea deţinută

..■

--------------- ---------------------------------—

—

r

-

— r-

—~

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau
a acţiunilor

------------------- ------- -

I

în organele de conducere, administrare şi control ale
2. Calitatea de
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

O

itatea de

'ganele de conducere,

Valoarea beneficiilor

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultau ţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fina nţate de la bugetul de stat, local
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerc iale cu capiital de stat sau unde statul este
5.1 B eneficiarul d e

Instituţia

Procedura prin

co n tract num ele,

contractantă:

c a re a fc st

T ipul

prenum ek/denum irea şi

denum irea şi

încredinţat

contractului

adresa

contractul

adresa

D ata
încheierii
contractului

D urata

V aloarea to talăa

contractului

contractului

T itu la r......................

\

S o ţ/scţie......................

^—

R ud e d e gradul T ale
titu laru lui....................

S oc ietăţi com erciale/
P ersoană tia c ă autorizată^
A sociaţii fam iliale/
C abinete individuale,
cabinete asodaleţ
societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile p ro fe so ra le cu
răspundere lim itată care
desfăşoară profesia de
avocat/O rganizaţii
neguvernam entale/
Fundaţii/ A s o c ia ^
11Prin rude de gradul I se înţelege 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, 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:

^

£,(> . V i & > U >

Semnătura

