
DECLARATIE DE INTERESE
fii, 1..111 crgC(2J

C f-h vLJ G, rtt=<'t1l G iff' , având functia

, domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la' societăţr~;-roerciale, companii/societăţi' naţionale, instituţii de credit, grupuri
, interes econ.o.qţic,precum şi membru în'asociatii, fundatii siul,alte,organizatii neguvernamentale: "il!

Unitatea
Nr. de părţi Valoarea totală il

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a actiunilor

1.1. .....
->

/
, /
I C

2.' Calitatea de "lhembru în organele -de,.conducere, administtare' şi control ale societăţilor comerciale, aJ
regiilor autonome, ale companiilor/so'cietăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inte:J
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: ,;;.

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

./
->

/
:!3."Cam~t nib'ru"'înu~~i11Îr'l'.~-s:O:~lătmo'~profesionăl~~J/;KaJlJisltiaicâle'ţ' ~fr." "'4"r.,~' !,f~

3.1 ......

/
/

4. Calitatdi de'~ineIllbru "în :'orgap~l~<!~ copducere, ad m.1Hisţrare şi" control, retribuite sa1.ţ neretribui '
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic ")j;

4.1 ......
/

/
.(

5. Contracte,' inclusiv cele de asisteQ.ţă 'juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timp
exercitării funcţiilor, mandatelor 'Sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de.:,stat;local şi din fondd
externe oriîncheiate 'cu s,ocietă.ţi if,c?m,erciale c~~~P:~~I. de "stat sau 'Uldle~ statul este acţio~J
majoritar/minoritar: .~ ,w. ,iOC.;i2 \l1 y ."'li;' f~'i, ' ;, ,m;!': . '

5.1Bereficiauldeco.n1Iâctnumele, I Instituţia I Procedura prin I TIpul Data I Durata I Valoarea

1



-
prenarreledenumirea şi adresa contractantă; carea fost contractului încheierii conuucrului 1111.tI.l.

derumireaşi încredinţat contractului COl Iii :k -II

adresa contractul
Titular __.............

-:

Soţsoţie ...............
.:

Ridede grndul.II) ~e~
-:... -............

Societăţi correrciale/Perscenăfizcă
autoriza1ălAsodaţii familiale/Cabinete
iOOividuale,cabirete asoeiae, societăţi

/civileţrofesionale sau 9Xi.emp. civile
ţrofesiorale eurăspurrlere limitatăcare
desfăşoară proresiade avoc:&l 0rgani22!ii
reguvemarnen1ale'Fun:laţiiI~)

ţ

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, titularu

soţul/soţia şi rudele de gradul 1obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitate a sa'
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

!l l\.. "--1" ~ IL
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