
Í 5 í" ^ r B do1oUsra3n !ntS
intrare-iesire

Subsemnatul/Subsemnata, £  L  fa _ , având funcţia
de M  H ^ K f C L A L ____  Ia cî p -^ r \  cU O -V w f^gX T i h l _________ ,

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

1. Âsociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza ii nepuveman

credit, grupuri de 
lentale:

Unitatea
-  denumirea 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 de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or anuaţii neguvernamentale: ________________

Unitatea 
- denumirea si adresa

2 .1.

Calitatea deţinută

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.i ■ ■ V u d? ^ W jL ir  Cl^
___ 0-f.HHţC ____________

Valoarea beneficiilor

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 Beneficiarul de contract numele, 
ptmnrefedaiurnrrea şi adusa

Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoareacontractantă; care a fost contractului râdraaii antractului totalăa
1



detxrmireasi»adresa maedintat»contractul contrariului contractului
Titular.........

So(/soţie....... .

Rudedegradullr aletitularului

Societăţi oomadale' Persoană fizică autorizată/ Ascxâaiiifemiliale'Cshiîe individualei cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesmale curăspundene limitată caie desfăşoară profesia de avocat/ Gganizatii neguvanamentriê Fundatii/ Asociaţii21
I j 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 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



^ J A a R E -'e s i r e  ,

— -Zl AH <?<

DECLARATIE DE INTERESE9

Subsemnatul/Subsemnata, M U /cC fO C t  f \V  f\-~  {Z.ft \=r l -V? , avand functia
de A S i & T p m  £ £ T ___________  1a t > A  „ A - n  ^ H T ________ ' ,

domiciliul /V )7 g ^  N f

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

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

anii/'societati nationale, institutii de credit, grupuri de 
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
1.1......

' ----
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societSt 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
•upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -  , Calitatea detinuta> Valoarea beneficiilor

2.1.......

/X
________________ ________________________ c'

3. Calitatea de membra in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 ± - — $ 'A j / ± U  O jU d  i  i ;-L i 1 i
_  H t i f r

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice. functia detinuta si dcnumirea partidului politic___ ___ _____________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, 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 B endidarul de contract numele. Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
pimumeledcnum irea si adresa contractanla: careafost confiactului incheierii contractului totala a

1



deoumireasi
adresa

incredintat
contractul

conttadului contractului

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

Sot/sotie....................
* ?

Rude de gtadul i"  ale titulaiului

Sodetati comereiald Persoana fiaca
5

autorizata' A sodatiifeniM e/ Cabinete 
individuate, cabinete asociate, sodetati 
civile profesioriale sau sodetati dvile 
ptofesicnale cu laspundere limitata caie 
desfasoara profesia de avocat/ Gganizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ A sodati?

r) 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 dcclaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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