
DECLARAŢIE DE INTERESE 3/'/)/1 10.2010N€ 1..7

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

'~. As~ş~jl. sau ~tţl0!l~rla ~ociet~:! ~~riIerc~~I~ţ.~ompan~~z~et~ţi naJ~oial~: inst~!uţiiAde ;credit,g~upuri de
mteres economlc,ilrecum si memBrtr'm asocui'tl;fundath,isau'alte.,orl!alllzatiI ne2uvernamentale: ~iih, ,,'i}

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

Unitatea
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută

~ ,\

r,2:~"Câlit,ateâ .•de me~llru în orgab:ele de cOJld1l8c're, aămilfistrâre şi coifi:rol ale soticlăţilor comel-ciale; al~ţ
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, al~ grupurilor de interes;
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: '~'i

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1.. .... - 7
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

/
/

/

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiil()r profesionaleşi/sau sindicale"

/
3.1...... .---?

/
/

4. Calitatea dermembru 'î~ org~nele de conducere, administrare şicontrol,~etriJjuite sau neretribuite"i
'(Jetin,..t~ în cadrul partidelor politiţe, functia aetlnută şi d~n,..mirea.pa:rti(J:ul~iJ)olitic:.:~",r:6i li w"~

4.1.. .... - 7
.:

/

5. Contracte, inclusiv 'cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, 'obţinute sau aflate În dernlare În timpul
'e~ercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţare de Ia bugetul de stat, local şi din fondu~,;
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionarf
'majoritar/minoritar: ,,$[% 'I'! " '"

5.1 Beneficiarulde cootrnct numele, I Instituţia I ProcOOuta prin I TIpul Dlta I Durn1a I Valoorea

1

~====~======~==========~



prenumele/denumirea şi adresa con!ractantă: care afost contractului încheierii contractului totalăa
denumirea şi încredinţat contractului contrnctului

adresa contractul
TItular ...............

SoţIsoţie ...............
-

_. - I ..~._ ..

ROOede gradul II)a1etitularului
............

Societăţico.nerciale/Penrnnă:fizică
autorizată! AsJciatii fumiliale/Cabinete
irrlividuale, cabinete asociate, societă!i
civileprofesiona1esau societăticivile
profesionale cu răspurrlere limitatăcare
~profesiadeavocat/~

'e/FurxJatiiI Asxiatif)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul Iobţin 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
olt. 10. o/!olo

2


