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DECLARAŢIE DE INTERESE
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J
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

Subsemnatul/Şubsemnata, &{  c - ^  ^ ' v '^Z^' 'n , având funcţia
de rm -eaxcL  r > o < ^ c ^ O v c O [ îU a  Q £ a ( P U P / ,

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, eompanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza ‘7 ne uvernamentaie;

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

^  r deacţiuni ş^sau a acţiunilor
U . r . C  i6c>VT§ CAjLU ' yfZoo-O

! A !

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

2* Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
j regiilor autonome, ale companlllor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor dc interes 

economic., ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizai; U neg uverna mentale:

-  denumkealdadresa -  CaUtatea de*inută Valoarea beneficiilor
2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asocia« iilor profesionale si/snu sindicale j
3 j  z

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridica, 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 
acţionar majoritar/minoriţar:
5.1 Benefkiaiul de contact mnr e, 
premrnetetiaiMinrea si adresa

instituţia I Eroceduraprin Tipul J Data 1 Durata ! Valoarea
contractantă: S care a fost contactului , încheierii contactului totala a

1



denumirea si

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

Soţ/sojie ...........

Rudecfegrâdull îtetituiamlui

Sodeiă|iccm£idal̂ Paso0iwfizkă 
antcri7ată̂  Aaxiaţn fanffiab1 Cabinete 
bdivkkialc, cabinele asociate societăţi

de
Scare 
şadza

ireginman tergal o'Fundată Asociaţi?

înasdtnjat
cortractul

contractului cortradnhi

1- Prin rude de gradul 1 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, 

solul/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

i£ _ o £ % i3
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sail actionar la sodetati comerdale, companii/societSti nation ale, institute de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1.SXL. [c x rfr (? /^ ^ i^  ^ A i s 'f& JbuiA  Sttf c tf jp G /o f U lu  c IQ° /r /

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerdale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
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 profesionals §i/sau gindicale
3.1......  v... u  < 7 .)v < ___U t t s /A ^ A  I I I ,  C

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

5. Contracte, inclusiv cele de asi stentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numde, Institutia Rocedura prion Tipul 
pmmele/denumiieasi adresa contractanta: caieafost contractulii

Data Durata Valoaiea 
incheiaii contractului totala a

1



denumneasi
adiesa

nioredintat
corrtractul

caitractului ccnlractului

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

—

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

Rude de gradul I1} ale titularului

Sodetati comadale/ Persoana fizica 
autcrizata/Asociatu lamiliale/ Cabinete 
irdividuale,cabineteasociate, sodetati 
dvilepofesicnale sau sodetati civile 
pofesimale cu raspundeie limitata caie 
desfisoaraprofesia de avocat/ Qg^nizatii 
neguvanamentald Fundatii/ Asociatii2)

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 I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii
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