
DECLARAJ1E DE INTERESE

SubsemnatuWSubsemnata, 
de ^ e i  g g rv n 'g w ’u

CNP _________________

S-Un <Ua ia , a\ând funcţia
ia L G tâ P c  V H ceA  -  ~of?CĂ Qet^Nis

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarai, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar ia socief| comerciale, companii/sociefţ naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum 
şmembru în asociţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:______ __________ __________  _____

Unitatea -  denumireaşi adresa - Calitatea deţinuă
Nr. de păţi 

sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totaăa 
păţilor socialeşi/sau a 

acţiunilor
1 - 1 ...... _ .. _ _  . . . . .  _  ---------------^  J

_____________________________ /
______________ Z _________

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare? control ale sociefţjlor comerciale, ale regiilor autonome, ale \ 
companiilor/socieŞor nţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale 

< altor organizaţi neguvernamentale>__________________________________________________ ___________________________ |
Unitatea

-  denumireaşi adresa - Calitatea deţnuă Valoarea beneficiilor

2.1......  ................ .

3. Calitatea de membru în cadrul asociţiilor profesionaleşi/sau sindicale
3.1......

4 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare? control, retribuite sau neretribuite, deţnuteîn cadrul partidelor! 
politice, funcţia deţinuă? denumirea partidului politic________________________________________________________________ f

5. Contracte, inclusiv cele de asistenpjuridică, consultar^juridică consultarpş civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exerci&ii 
funcţiilor, mandatelor sau dem nilo r publice finanţate de la bugetul de stat, local? din fonduri externe ori încheiate cu sociefjj 
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:_______ ____________ ______________________ |

5.1 BenefaanJ de contract numele, 
prenumete/dsnumreaşactesa

lnstk|aoontractarâ
denurrieaşadesa

Procedura prr 
care a

fostîrcredrţt
oontractul

Tpul
oontractului

Dataîncheieri
contractului

Curata
contractului

Valoarea totaăa 
oontractiiui

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

ScţScjş...............

Rude de gradul I11 ale ttulanjlui.............

Socie^axneidale/PeisoafăfiziQaubTZ2§ 
Asod^ famiale' Cabinete rdviduale, cabhete 
asociate, soaeţavie profesionale sau sobet| 
civile profesorale cu ă?xndere Inteăcare 
deŝ caBptofesia de avocat/ Organizai 
neguvemamentale' Fund^ Asod^

t

1) Prin rude de gradul I se îrţlege părinţi pe linie ascendenăş copii pe linie descendenă
^ Se vor declara numele, denumirea? adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinufi titularul, scţul/soţaş 

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
Prezenta declarare constituie act public? ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 

datelor menţionate.

Data compleâni tf. <?.*. Qh.-...?■.<?.£/ Semnătura


