A /.

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subscmnatu!/Subsemnata,

de

_

CNP

^

^ . ____
___________________

*R

A/77

, domicibu! <^

- V?^. '

__, având funcţia

^

^

cunoscând prevederite art. 292 din Codu! pena! privind fa!su) în declaraţii, dec!ar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar !a societăţi comerciate, companii/societăţi naţiona!e, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau a!te organizaţii neguvernamcntate:___________
Nr. de părţi
Vatoarea totată a
Unitatea
Caiitatea deţinută
sociaie sau
părţitor sociate
denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunitor
...... S - C
^ 7 ^ ,(7 /^ --3 . ¿?¿-

,<7<?

<5R¿.

2. Cabtatea de membru în organeie de conducere, administrare şi contro! a!e societăţiior comercia!e, a!e
regiiior autonome, a!e companii!or/societăţi!or naţiona!e, a!e instituţidor de credit, a!e grupuriior de interes
economic, a!e asociaţii!or sau fundaţilor ori a!e a!tor organizaţii neguvernamenta!e:______________________
Unitatea
Caiitatea deţinută
Vaioarea beneficiiior
denumirea şi adresa 2.1......

3. Catitatea de membru în cadru! asociaţii!or profesionaie şi/sau sindicate
3.].

4. Caiitatea de membru în organeie de conducere, administrare şi contro!, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadru! partidc!or poiitice, funcţia deţinută şi denumirea partidu!ui po!itic_____________________
4.i.

5. Contracte, indusiv ce!e de asistenţă juridică, consuttanţă juridică, consu!tanţă şi civi!e, obţinute ori af!ate
în deru!are în timpu! exercitării funcţiitor, mandatelor sau demnităţi!or pub!ice finanţate de !a bugetu! de
stat, !oca! şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comercia!e cu capita! de stat sau unde stătu! este
acţionar majoritar/minoritar:
instituţia
Ptocedutaprin
Tipu)
Data
5. i Beneficiau) de contact numele,
Durata
Vaioatca
contribuită:
penurneie'ctenumitea şi adtesa
carea&st
contractuiui
încheierii
contactului
tctaiăa
t

denutniteaşi
adresa

încredinţa
amttactul

eonttactului

eonttactului

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

Soţ/soţic.................

Rude de gtadul 1" ale titulamlui

Societăţi comcttialc/ Persoană tizică
autoti/ată Asociaţii familiale' Cabirtete
individuale, cabinete asediate societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu tăspundete limitată arte
desfăşoară profesia de avocat' Organizaţii
iieguvemmncntalo' 1'undaţi! Asociaţii
" Prin
r/e^/Y /r/u//se înţelege părinţi pe iinic ascendentă şi copii pe tinie descendentă.
Se vor dectara numele, denumirea şi 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
societăţilor comerciale pc 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

Semnătura

