
JUDECĂTORIA GALAŢI fr. / J . Zâf/-

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ^ ^ A , , ^ 

CNP 

¿/v^rU Mil^M 
la 

, domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totaiă a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
l.I 

I, Asociat sau acţionar fa societăţi conicrcialérCóítipáni de crecíít, grupuri d l 

2. Colitatca de membrvi îii organele de conducere, adminis trare^co i i ţro l ale societăţilor comerciak%a.Î* 
regiilor aut<iní>iné, alt coiţipaniiţor/sOcieţâţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de înţcrŞ 

Mi^<ifaji^jfeMţ>ctaţi^^ fundaţiilor ori ak' altor orga Mixa ţi i m^uvcrnanientafe:: 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

i . Calitatea de membru în cadOil^Şi?5iaţiilor profcsioaaJé s itat i sindicale 

tatea de membru în organek dc conducere, administrare şi control, retribuile sau neretribuili 
deţinoU; în cadrul partidcl()r (Wiliticev funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ''^M 
4.1, 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici , consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpi 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fOndu| 
externe ori încheiate cu societăţi comereţale eii capital de stat sau unde statul este acţiona 

5. l Benefician.ll de contract: numele, Instituţia Pnjceduraprin | Tipul I ><aa Durala Valoaiea 

http://Benefician.ll


praiumde/daiumirea şi adresa ccMitradantă: 
denumirea şi 

adiesa 

coitractului totaiăa 
uinùycliiliii 

Titular. 

Scţ'soţie. 

Rude de gradul 1 ale titularului 

Societăţi comerciale' Pasoană fizică 
autorizată'Asociaţi iàmiliale'Cabinae 
individuale, cabinete asociate, society 
dviJe profesionale sau sociefâţi civi le 
ptofesionaie cu râspundae limitată care 
destaşoarâ fsxifesia de avocaV Organizaţii 
negm^anamanale/ Fundaşi/Asociaţii"' 

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. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 


