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Subsemnatul/Subsemnata, _ţk  i Ÿ i)  ţuU U____  '^ T /J  Í >
de > fr& f \ AílJl ULljlAjü >] _  la : r ~ i n j > U Î
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c noscâ
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, domiciliul

cnnoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

i .  Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

auii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grilplîrl 
aţii sau alte organizaţii neënvernamentâle:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......  .............

/
X/

2. Calitatea de membru în orgánéle de conducere, 
regiilor autonome, ale cdmpaniilor/societăţilor naţîor 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altoi-

tdministrare şi coritroi ale 
ale, ale instituţiilor de cred 
organizaţii négiivehiámeiifí

societăţilor comerciale, alé 
it, ale grupurilor de interes
m M  5 w m m g m M i

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  ....... —
-  —  ■/

3. Calitatea de membru îd cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
fa  H  o T a  Ţ , 4  -o ‘

____ __ .•S’i h bierfr r - - _ C _

4. Calitatea de membru în orpti& e de conducere, administrare şi control, retribuite său ncretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor polftjcfif funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă 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 încheiate cu societăţi comerciale cU capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numde Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului închdaii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sotie................» î

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
tivileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu iăspundae limitată care 
desfăşoară profesia dc avocat/ Organizaţii 
neguvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

1) 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. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

2 r.L..vT

Semnătura
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DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemn^ta, , 'SAtl r / f  l 
dc : t \C  d  Qg|- iUl i Q l U U  '__  la

(pJdri P^-RU *?

domiciliul

*r < t - - f  - { J  ________ , avand tunctia
^..-- K w j . M  (W iM W vT  , 7&) W U< ' t76Z<y

adat&XLC

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1.......

1. Asociat sau acjionar la societal comerciale, companii/societafi nation ale, institufii de credit, grupuri de

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institu|iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrnl asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-] ..... A M i A c ^ T p S A N i

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitS^ilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar ma joritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract nnmele, 
prenmneledenuniirea §i adnesa

Institutia
contractanta;

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheiaii

Durata
contractului

Valoarea 
totala a

1



denum irea §i 
adresa

nrcredintat
contiuctui

contractului contractului

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

Sot/90tie .....................

R ude de gradul I!) ale titulamlui

Sodetati c o m ad a ld  Persoana fizica 
autorizata/ A sodatii fam iliale/ Cabinete 
irriividuale, cabinete asodate, sodetati 
civile piofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere lim itata cans 
desfasoara pofesia de avocat/ G ganizatii 
neguvem am entale/ Fundatii/A sodati?)

1} Prin rude de gradull se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, comp 
interes economic, precum si membru in asociatii, func

anii/societati nationale, institutii de credit, grupuri d 
Latii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a a 
partilor sociale 

si/sau a actiuniloi
1.1...... -

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:___________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuitc 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic___________________
4.1....... ^

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice fin ant ate de la bugetul d 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ __________________
5.1 Benefidarul de contract numele, Institutia Prooeduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdedenumirea si adresa contractanta: careafost ocaitractului indieierii contractului totalaa

1



denumiieasi
adresa

incredintat
caitractul

oontradului cartractului
4

Titular...............
-

Sot/sotie...............

Rude de gradul rale titularului

Sodetati oomerciale/ Persoana fizica 
autorizala/ Asodatii familiald  Cabinete 
indidduale, cabinete asodate, sodetati 
dvile piofesionale sau sodetati dvile 
piofesiaiale cu raspundeie limitata caie 
desSsoaia pofesia de avocat/ Q^nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

-

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

J.k..Jhk_lSz:.

2


