
Subsemnatul/Subsemnata, 

de -sRU1&1< CNP 

f !UBECA;:�;�-�i

I l�WE Nr.',;'.}_- . 
DECLARAŢIE DE INTERF.f.&u1„L�L.._ �a{d_ Zit..f

---· -----� -

TeMff lJ GO] 61 tJ 11- -ifJIHJ tf-
Judecatoria J.,:....,... . . L- ·

, având funcţia 
Iasi 

1a - <J'UÂ&Cit1Jl,1'21,t l�i 
, domiciliul IASI , '5TR.. 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută păJ1ilor sociale 
şi/sau a actiunilor 

l-----------------------1'---------+--·-----f-----------

1-----------------------IC--------�----

___ --·-+-·-----

1---------------------e---------+--·-------+--------

l. Calitatea de membru îq org�Je de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
�or autonome, ale cc>'inpanillot!sl>cietăţilor naţionale, ale instituţiilor de crediţ, :ale grupurilor de interes
etonomic ale asocia ·nor sau fundafiilor ori ale altor or anizatii n 1nernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 

1-----------------------lr-----------+----------

1----------------------------��--�---

----------------------------- ------------- . -

1--------------------------------- - -- -----·· ---

5. Contracte, inclusiv cele de asisttmţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
î� derular.e în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi romerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar ma· oritar/minorltar:

• 

5.1 Beneficiam! de cootroct nurnek; fustitutia Proc.ooura p1in TJpul Data _ Durata V alooi� 
1 



•. 

prenurnelddenumirea şi oore&l contra:tantă: careafa:;t eot1lrocrului încheierii ccntra::tului totală a 
denumirea şi îroedi.nţat con1ra:tului contra.-:tului. 

adresa c.ontra:tul 
Trtular _ - -- - -- - -- - --·- '(}lj €v!EC �.l, 

Sol/�---------···-·-

Rlrle de grooul l' 1 ale titularului 
····· ··-···· 

Societăţi comerciale'P� fizică 
autorizată'� familiald Cabinete 
irxlividuale, cabinete �a1e, metăţi 
civile proresooale sau mdăţi civile 
profesionale cu raspurdere limitată care 
des�ă piofesiadeaVOC2t/Q� 
neguvemamentale'fundatii/ Amatif1

1 > Prin n,de de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă_
2l Se vor declara numele, denumirea ş i  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 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni I�. 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 Semnătura 

.....  ......  

2 




