
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Q ţM E jJ  A-subs mnatui/oubsemnata, nţŞNi
de i n á í i l í u a ^  Ia¿,̂  \ i< A  v

, având funcţia
i m

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

î ^ f A s o c i^ i 's a u 'a c ţ i o n ă r ^ l ^ i^ ţ i ^ in ^ a Î ^ ^ n ip  
iin ter^M onbin i^p^cum ^Î membru m asodâtiîÎîum

ânii/sbcictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
a i l  sâiu alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1 .lTrrrn ' ______

---------- -------"

__________- ’
_________ ____ ---------- __

2. Calitatea de membru în organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor

administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
organizaţii ncguvernâmentale:

stât,Iocal şi din fónduri exferne ori íncheiate cu societăţi comerciale cü căpiial de stat sau dnde statul este
ac on r ma’oritar/mino
5.1 Beneficiarul de contract nurntí^ 
prenumrietáenumirea si adresa

...... ¿ v , » . . -

Instituţia Procedura prin T ipul D ata D urata Valoarea
contractantă: cate a  fost contractului în d iaerii contractului totalăa

. * *  - .  -

1



11 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 Semnătura
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Sp,taJilí Judeţean de Urganic 
„M avro m ati" Botoşani

i n t r a r e -ie s ib e  „
I Â.hjN A 'jrj f i J f

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ]fO^C/JG/}iJU U<=rj~ & , având funcţia
de ia e J la ^ m ia Î l)  im jp a ^ îr m jr  Ueuu<^d'fcuJm i

, domiciliul
ft& fakX M Î

7

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1.

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome» ale ccmpanillor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

" -----------------

3. Calitatea de membru încadrai asociaţiilor profesionale si/sau sindicale

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

t

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 statal este 
acţionar maforitar/minoritar:
S.1 Ber ¡darul ¿contract nurr e,
FKmmebdanmheaaa&esa

Instituţia 1 Procedura pin Tipul Data Durata j Valoarea 1
contractantă; ! care a fost contractului ! încheierii contractului totdăa

1



denumirea si

TîtuJar.............. .

Soţ/scţie............. ..

Rudedegtâdidl dctitularului

SodeÊtioameraale/Pascena fizică 
au izată̂ Asodaţn&mliafe' Cabinete 
individuale, cabrodeasodaie, societăţi 
dvileprafeionafe sausoddăţi civile 
profeskmalecurâ xiriderelinritatacans 
di 
n

încaedinţat
cctfractul

oonfradului oortractuLn

Prin nuie 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, 

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 Semnătura

c £ 3 , 0 5 ,  l o t s
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S p ita iu ! Ju de tea n  de Lirgentci
„M a v ro m a ti"  Botosani

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata
de Pfo t i m e  JJT

nata, V lP tU U Q  j l A- , avand functia
QQo&.i£)jjATo ft  ia

domiciliul l^ lO T V fifhL l /

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, func atii 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.TT77...

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, 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 -

------- s z --------------------- a___________ 2 ________________________________

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1 _

- — ------ -------------

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1...... j& c sT O S A -Ju i

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 asistentS 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 Procedurapiin Tipul Data Durata Valoaiea
piaiumele/denumiiea si adiesa caitractanta; care a lost contractului incheierii contractului totala a

1



denumiieasi
adiesa

inaedintat
cmtractul

coitractului ccrtoadului

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

r

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

Rude de gradul 11 * ale titularului

Socidati caneiciale/ Peisoana fizica 
autaizata/ Asodatii familiale/ Cabinete 
individuale,cabindeasociate, socidati 
civile potesionale sau societati civile
potesiaiale cu raspundeie limitata caie 
desfasoara potesia de a vocal/ Qganizatii 
negpvanamenlale' Fundalii/ Asodadi21

11 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 mdele 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 declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnafura
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