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LDECLARAŢIE DE INTERESE

. - ' 1
Subscmnatul/Subsemnata, \ 1 COL C®Ca m ţi h¡Yf.¡ fa
de H e t s N  >̂€ ?  jibvJ ¡D¡p n  i'e -  Ptfrftioc ; CA la St p ^ Q ^ ëC :S T ô f J

;n p , domiciliul
bO<Tî> •SJTyj i

_  , având funcţia

camscîM â prevederile « * .  797- *Hb Cod**1 pena) pr'Yînd fsliul ?c declaraţii, declar pe propria răspsînderc:

1. Asoviui sau acţionar ia societăţi comerciale, corapanii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de •

I 1.1......

Htomic, precum şi membru în asociaţii, func aţii sau alte organizaţii ne guverna mentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

---------------- .--------- ------------------  --

Calitatea deţinută

-----------------------------

Nr. de pârli 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
-------------- = j --------

—------------- — T ....... • .. ■
| 2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
| regiilor autonome, ale eompannlor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupărilor de interes 
i economic ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negu vernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
¡ 3,1.......  co Ce- £  ¡ OL  nt¿t\C j(jQ  i

Li r i Kv cM nj L  M€Aiv Ci'coí- h i  , o H eP -

| 4, Calitatea de membra în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nemiibulte, 
[ deţinutejn cadrul partidelor notifice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poliţie
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 
| avat, local s i din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
i acţionar m ajoritar/ m inoritar:_________ ________ ______________ _________  _
’ .5.1 Iîat^danicfeaTilr<»d:nunide, i Instituia j Procedura prin ; Tipul Data j Durata j Valoarea

prenutrdVdfciUtmirea şi adresa contractantă: care a fost i contractului ¡ încheierii ¡ contractului totală a

1



iiCt iii» i .»i ţii o«„ Itoxiirfe:
ccsiattctLiI

¿oreprtuţu i coi^,IaLa

Titu'ar.................

-  ^  :.
Sot/sotie.................

5 * y'

Rude de gradul 1! ale titularului
y  1

Societăţi cameraalePereoanăiracă 
atfais&' A«cisţii femiliate' Cabinete 
’jri.H'idcais, csbiisle asociate, societăţi

-

i
J i

i
: J

civile profesouafe sau societăţi ctviic 
po&swiiitfe m jfepundere Kmiteâcare 
dcsiaşoara profesa de avocat Ot^dzaţii
luuuvcitHnwittaidf Mandata/ Aaociabr*

0 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară confi'ftCţvk' 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/soiia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 

din nsiiiiaîul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
»r.ctenjî incomplet ai datelor menţionate.

Data completării Semnătura

I Z;
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DECLARAŢIE DE INTERESE
9

iNTRARE-IFSIRE
àUà&JltâJ&'l

 ̂ ,
Subsemnatul/Subsemnata, \J (CQ CO /vj fr " fH (fa  j\________________ ţ având funcţia
de S<Tf -ffrroioQ'cffla ş\ f’iZase?csn)/s£ ______________________________  ,

, domiciliul
________________________ F^OCTOS^Î_________________________________________________________
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, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denum irea si adresa - Calitatea deţinută»

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......  —  ----------

2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiifor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______________________

U nitatea
-  denumirea si adresa

2.1 ........

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......  Qq L<z G\<j L- M e ^ i'c C L O ^  g>0 yd-Sityjj__________

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 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 
acţionar majoriţar/minpritar:
5.1 Beneficiatul de contad numele, 
pimmele'denumiiea şi adtesa

Instituţiaj
contractantă:

Proceduraprin 
cate a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

T itu la r.......................

S o t/so tie .......................> »

R u d e d e  gradul I 11 d e  titularului

S o d e tăâ  com erciale/ P ersoană fizică>
autorizată/ A sociaţii fam iliale/ C abinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

dvflepnoferionale sau  so d e tăâ  civile 
profesionale cu  răspundere lim itată care 

desfăşoara profesia d e  avocat/ O rganizaţii 

neguvem am entale/ Fundaţii/ A sociaţii2'

V) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
7) Se vor declara num ele, 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. N u 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 m odul 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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