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JUDECA'rgRIA 1.A.$I

j l\'TR.AAE Nr . ..,_f[ţ=..L...1 __ 

DECLARAŢIE DE INTER:F)SIB-1�0/f �Qt_ 0h,a �j

la 
__ Judecatoria ;/1 Si

, având funcţia 
lasi 

Subsmmnnu IIS ubsem na ta, 

de -SRffi [R ARHt' liA& 

CNP 

cunoscând prevederile art. 326 din odul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

l. Asociat sau aqloaar la soeietifi eomerdale,. compaaifisociedti naţionale, in1tituţii de credit, grupuri de1
interes economic, ·precum si membru ba asodadî. fandatii sau alte oraanizaţU ne2uveraamentale: J 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şilsau a actiunilor 
1. I ...................... ) 
-------------------- / 

/ 
e__ --· 

2. Calitatea de membra 1a o= de eoadaeer.e. admialltra.-� şi eoatrol ale societiţilor comercialei ale 
regiilor eautonome, ale compuâ t�r naţionale; lle �tfllor de credit, ale grupurilor de interes 
ttonomic. ale asociatiilor sau tundâdilor ori ale altor onzanizatil aesruvernamentale: J 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - "Î 

2.1 .. . ............... r---... - / 

/ -----------------------
/ 

�/ 

. 3. Calitatea d4' membru iil cadrul tiOdatiilor profesionale si/sau sindicale I 
3.1 ................ 

-

------------------ � ) 
.,,/ 

_..../ ---

c---

4. Calitatea de membru tn organele • ,eonducere, administrare 1i eoatrol, retribuite sau neretribuite, I
detinute În cadrul oartidelor ... h .. faaetia detinutl si denumirea uartidului oolitic 
4.1 ...... - ---/
----------------- _,,/' -

�-
,e -

5. Contracte, inclusiv cele de asisteati juridi� �onsultaofi juridici, consultantă şi cilile. obţinute ori aflate 
în deruJare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnititilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori inclJeiate co: societiti comerciale cu capital de stat $au unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul decootra:t numele, I Instituţia I Prcxmtrnpin I Tip.tl D:tta I Durata I Valoorea

1 



prenumele/demnnirea şi ooresa contra:tantă: careafa;t contra::tului încheierii contra::tului totală a 
denwnirea şi încredinţat contra;:rului contractului 

ooresa contraclul 
Trtular ........ .. . .... 

-�

) 
Soţ'scţie ....... ........ 

/ 
Rude de graiul 11 > ale titularului 

V· · · · · · · · · · · ·  

Socictăţi correciale/ � fizică / 
/ autorizată! Asociaţii familiale,' Cabinete 

( 
-

indivi� cabinete� metăţi ---

civile profesionale sau �ietăţi civile 
profesionale cu ră5puooere limitată care 
� profesiadeavcaw� 
nemNer11cJ1nt:utale/Fundaţii/ A�icaii71 

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

soţul/soţia ş i  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 soţul/soţia şi 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 

........... ��. 
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