
D EC LAR AŢIE  DE INTERESE N

Subsem natu l/Subsem nata , b U f A / c t U  _______________________  , având funcţia
de d o  A /  S r v L /< _ /g  *5z J P e -O iO id  ia u A A clO A  __________________

CNP ________________________  , dom iciliu l ____________________________________________________________ _

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

1. A soc ia t sau acţionar la socie tă ţi com ercia le , com pan ii/socie tă ţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes econom ic,!

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

socia le  sau de 
acţiuni

Va loarea tota lă a 
părţilo r socia le şi/sau 

a acţiunilor
1 .1 ....... ; —— ------------

__ —---—

Jale com pan iilo r/soc ie tă ţilo r naţionale, a le institu ţiilo r de credit, a le g rupurilo r de interes econom ic, ale asociaţiilor sau

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

2 .1 .......

j 3. Calita tea de m em bru în cadrul asocia ţiilo r p ro fesiona le  şi/sau sind icale  __________  . ___
3 .1 ....... A v o 6 c u € - t u  CUI ţ. '& tj>/rOCi+su -ds. ( f

4. Calita tea de m em bru în organele  de conducere, adm in istrare  şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadru l!

4 .1 .......

* 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă  jurid ică, consu ltan ţă  jurid ică, consultanţă  şi civile, obţinute ori a flate în derulare  în l  
tim pul exercitării funcţiilo r, 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 statu l este acţionar m ajoritar/m inoritar:

5.1 Benefnaruldeoontract nunele, 
prerunete'dencmfea şi aciesa

Instituţia contractantă 
derurieaşactesa

Prooedurapnn 
care a fost 
încrecfr-iţat 
oontractul

Tpul
oontractuU

Dataîncheieri
oontractului

Qjrata
oontractului

Valoarea totală 
a contractului

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

Scţfeoţie.................

Rude de gaJull1'ale titularului..............

Societăţi oomerdale/ Persoană fizică autorizată1 
Asociaţi femiala/ Cabinete ncfviduale, 
cabineteasocate; 9odetăţiCNteprofesionale 
sau societăţi cwie profesionale cu răspundere 
Iritată care desfăşoară profesia de avocatf 
Organizaţi neguvemamentate'Firdaţi' 
Asociaţi2

1) Prin rude de gradul I se în ţe lege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, 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


