
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Suhsemnata.............. .......................................... ....................................... . având funcţia de

...jd^JseJbLA ...................ia...... ......................
CNP...........

Domiciliul.

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

ins‘itutii de credu’ 8rupuri de interes econom,c’ precum şi
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, admin 
; ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion

istrare 
ale, ale 
altor o

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 .........

1 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţi ilor profesionale şi/sau S a ica le
3 .1 ........

v y t co"T  v N tV . )

neretdbUite’
4.1.......



ate sau aflat 
de la buge

5.1 Beneficiarul de 
contract num ele, 
prenum ele/denum irea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă 
denum irea şi 
adresa

Procedura prin 
c a ie a fc st 
Încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

D ata
încheierii
contractului

D urata
contractului

V aloarea to talăa 
contractului

T itu lar......................

S o ţk ^ e ......................

R ude de gjadul T  ale 
titu larului...................

Societăţi com erciale/ 
Persoană fizică autorizată/ 
A sociaţii fem iliale/ 
C abinele individuale, 
cabinete asociate, 
societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere lim itată care 
dcsfăşoaiă profesia de 
avocat/ O r^n iza ţii 
neguvem am entak/ 
Fundaţii/ A sociaţii2'

0 Prin 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: Semnătura

(A.of'ZfAO ■


