
Subsemnatul/Subsemnata. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

v. U •
LE�E:R 

de �gef J-c() [\:l? K c lJAe la 
, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penat{rivind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companfi/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte orf!anizatii ne�uvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

I. I ...... � 

2. Calitatea de membru În organele de conduce.re, administrare şi control ale societăţîlor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăfjlor naţionale, ale jnstituţiHor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or�anizatii neirnvernameotale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

. 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesion:de şi/sau sindicale
3.1. ..... 

-

4. Calitatea de membru în organele de eonducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor oolitice, funcţia detinută .si denumirea uartidului oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică. consultanţă juridică, consultantă 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 eu capital de stat sau unde statul este
actiooar maioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contra::t numele, 

1 
Instituţia I PrtxtxJura prin I Trpul Data

i=luil 
Valoorea

prenurnele'denumirea şi a:iresa cont:ra.::tantă: care a fost contra:tului încheierii tolalăa 

I 



denumirea şi încredinţat contractului contractului 
adresa contractul 

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

Soy9Jţie . .............. 

Rude de groclul l 11 ale titularului -

. . . . . . . . . . . .

Societăţi comerciale/ Persoonă fi2lcă 
autorizată! Asociaţii familia le' Cabinete 
individuale, cabinete a&>eiate, :n:ietăţi 
civile profesionale sau :n:iemţi civile 

,_ 

protesionalecu 1'ăspurx:lere limitarăane 
desf�ăprofesiadeavocat/�i 
neguvernamentale' Fundaţii/ A9Xiaţii2l

ll Prin rude de gradul I se în ţelege părinţi pe l inie ascendentă şi copii pe l inie descendentă. 
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarulu i  de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul.

soţul/soţia ş i  rudele de gradul 1 ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
soc ietăţilor comerc iale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indi ferent 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 

.Z _oCo , 2-a rt ... -- t �-·�-- ......... . 

2 



Subsemnatul/Subsemn�ta, 
de O.REft't;-R , � t V#,€. 

CNP       

---

cunoscând prevederile art. 326 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 asociatii, fttndatii sau alte on?:anizatiî oeauvernamenta1e: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
I. I. ..... --

2. Calitatea de membru în organele de condu.cere1 administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, -ale grupurUor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fuodatiilor ori ale a1tor oreanizaţii ne211vernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1. ..... -

-

3. Calitatea de membru în cadrul �ociatiilor orofesiooale �i/sau sindicale
3.1. ..... -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adn1H1istrare fi control, retribuite sau J1eretribuite,
deţinute în cadrul partidelor oolitice, funcţia deţinută si denumirea partidului oolitic
4.1. ..... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică. consultau1ă 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 maioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul decontrXt numele, 

I 
lmrituţia 

prenumele"denumirea şi ooresa controctantă: 
I Procedura fXÎn I Tipul 

carea fost contractului

1 

.[)dra 

încheierii -I ��ui I 
Yaloorea

totalăa 



demm1irea şi încredinţat controctului controct.ului 
OOre;a controctul 

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

Soţl�e ........... ·-· 

Rooede grooul 11> ale titularului 
............ 

Societăţi coo,aciale' Pasoonă fizică 
autorizată! Asociaţii fumiliale/Cabinete 
irdividuale, cabinete 89:lCiate, �ietăţi 
ci\-i.le profesionale� �ietăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 

de:.�profesiadeavocat/Oi193nizaţii 
neguvanamentalel Fundaţii/ Asociaţir1 

'l Prin rude de gradul l se în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2 > Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin cali tate a de ţinută, ti tularul,

soţ ul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contracte le 
socie tăţilor comerciale pe acţi uni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin ma i puţin de 
5% din capitalul social al soci etăţi i, 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_j' () (, 2{)1� · ···················  
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