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DECLARATIE DEINTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
c£)<o>^o/-

f//? £ c/£ £ ~ /S A tuUS£-c4~~ /u c S /h y ^ - ______
_______ la
<£y(h^f)/?M-7V£-___ A ,<?//

, avand functia
,

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

Unitatea
- denumirea si adresa

Calitatea detinuta

mstitbtfide credit,grupuride
neRUveVnamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
sociale sau
partilor sociale
de actiuni
si/sau a actiunilor

1 .1 .

2. Calitatea de‘membru in organele dC cpnducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autononie, ale companiilor/societa^lor nationale, ale institutiilor de credit, a!e grupiirllor de InterCs 1
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altbr or^anizatii ncRUvernamentalc:
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

2. 1.

3. Calitatea de membru in cadrulasociatiilor nrofesionale si/sau sindiealef
3.1__ ___ g\/W4/es?f~ rfA-Tv'sT'AJ ° ________________ ___

4. Calitatea de membru in brganele.de conducere, administrare si control; iretribuite sau neretribuite,
detinutefii cadrul ; artidelor j.olitice; functiadetihuta si denumirea rartidului itolitic. V y w -* ' - "'^Jr
4.1.......

5. Contracte, inciusiv cele de asi stenta juridica, consultants ju ridica, consultants si ci vile, obtinute ori aflat
in deruiare in timpul exercitari i functiiior, mandateiorsau d<jmnitatilor publiee finsnutate de la b ugkul d
slat, local si din fonduri extern* ori incheiate cu societati conlerciale
unde titatiilest
• . cu
■ - capital
' ’«* -sfde sitat•sau
-" f ‘•
'
actionar maioritar/minoritar:
■
5.1 Beneficiarul dccontract: mtmde,
Institutia
Proceduraprin
Tipul j
Data
Durata
Valoarea
pmjmde/dmumiieasiadresa
ccrtractuhi
fticheiaii
ccrtractanta;
cansafost
canfcadului
totailaa

1

datumireasi
»
adresa

ihcredintat
j
ccntiactui

antradului

contractului

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

Sd/sode......................
♦ >

R u d ed egjad u lF aletitulamlui

Scdetad com ejcia^ P asoan a fizka
autom ats' Asocaatiiiamilialer' Cabinete
irdividuale, cabinete asociate, societati
dvfleprofiesiouale sau societati civile
profeacnalecura^xinderelim italacare
desfasoata profesia de avocat/ Qryanizatii
neguvemamentale/ Rmdatii/ Asodajii2'1

!__________

11 Prin rude de gradul 1 se intelege paring 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 contracted
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

Semnatura
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DECLARAŢIE
DE INTERESE
9
Subsenmatul/Subsemnata,
¿¿/¿(rCSf^
de H /â T& ST
to 0 tf/k?A/AfZ)/L' la

CNP

, domiciliul

__________

{ Mst><P€ # f2 /2- ~6& c/

, având funcţia
' ,

/^ ¿ ? /^ /y h W ________________________________

î
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

sociale sau
de acţiuni

părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale girnpurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

5

2.1.......

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
¿ L & je & fzA 5‘ ST S//7H L tO /9 - W £ -

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 majoritar/minoritar:
5.1 Beieficâarddeconliattiiumde,
prenumdddenumirea şi adresa

instituţia
contractantă:

Procedura prin
care a fost

1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

încredinţat
antractul
5

contractului

contractului

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

Sot/sofc.................

Rude de gradul I* aletitularului

Societăţi coniariale/Persoană fizică
autorizată Asociaţii iarrriliak/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvfleprofeâonale sau societăţi civile
proMonalecutăspundeje limitatăcare
des%?ară p o le it de avocat/ Ggarrizaţii
negpvemamcrtală Fundaţii/Ascxaaţifj
11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de ftf-P P - (lâ O ^ /k W A fO ^

/J.A & fji,6 A//bVC/£cAIa

CNP

, domiciliul

___________ , având funcţia
A vo

,A jy& < f7& i/____________________________________
9

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

f Asociât sau âgiţtoiţf ţ a c d p i e r c w i e , şohţpa
inteţes^cdri piritei pfetitm $î ineiiibru în asdcujţih ®
.« íía u á
Unitatea
- denumirea şi adresa -

mmm

Calitatea deţinută
•>

1.1......

m

*

.w w ţ, ffú lju ri de

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

—

2, Calitatea de membru în organele de cPftdncdre, i
c i i i â r i c ^ ă so c lliib rT a U l i K ^ l t i r 1 1 1 1 1 0
Unitatea
- denumirea si adresa 2.1.......

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

-------

\ xi :'A

3:,#alitatëa dţniem bfitiîn eadrul^sociâţiilor prpf%şi<hial||şi/sau sindicale
3-1......
Aó¿?a Z / j f / A
?>*H1Ï î2 ÿ> <û/9 n riÆ - /v<?/^/j¿v/

-

4. Calitatea de m em bru în organele de c o n d u c e ri adnij distra re şi control, retribuite sau nereţribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţjbptă şi denum irea partidului politic
4.1.......

^•Srif aflate-

;■A-ÍSísAt««*...
Tipul
Proceduraprin
care a fost
contractului
V

5.1 BerdiciarU de contract numde
prmjmdetierftimiiea si adresa

instituţia
contractantă:

1

*-

-V ^rV .

I

Data
încheierii

M

Durata
| contractului

Valoarea
totalăa

darumireaşi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Sol/sode................
1

5

Rude de gradul I1aletitularului

Societăţi canaoale' Posoană fizică
autorizată/Asodatii iamiliale/ Cabinele
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sausocietăţi civile
profesionalecu raspundae limitatăcare
desfăşoarăprofesiadeavocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?11
9

-

---- ■

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,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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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