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DECLARAŢIE DE INTERESE
Su bşeMnatu l/Su bspm n ata,
ú tíjV ^C jL t "jf/1
_______ ia
de ^ g..l W ^O aùA â___________________
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r
J\aa „ \jl
, domiciliul
CNP

, având funcţia
\JÁ X tx íX j

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

Calitatea detinută

- denumirea şi adresa -

2. Ciintalc.i de membru în j i -pHe de
regiilor autonome, sie companiilor/societăţilor naţionale, ale inşi
¿aţ*’
Unitatea
Calitatea deţinută
____________ - denumirea şi adresa <

sociale sau
de acţiuni

părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

»

Valoarea beneficiilor

ç^.

5; Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică,.itonsiiÎtanCă Juridică, cons«'tea{a!ş i c»îfe^'obl1niîti ori afl«* • |
în deraîarc w :*impul exercitării funcţiilor, mandatelor sau^emnîtăţiltor p«W|ce finanţate de Ia bugetul d- ;
stat. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stan»! esie ;
■acţionar.major|ta ffiifl inoriţar:
-------------- --[Jurate
Vaioarta
Data
Tipul
Proceduraprin
Instituţia
5.1Beneficiarul de contract numele,
tK)taJăa
contactului
Încheierii
contactului
caœafost
«rfraciantă:
prenumeiecienumirca şi adresa
1

încredinţat
contractul

denumireaşi
adresa

contractului

cmtractuliiî

iitular................

So1/sotie.................

Rude de gradul I!)aletitularului

/
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi dvfle
profesionale cu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

//
/
/

/

//

/

/

X
/

/

/
l

/

!

/

'-1Prin rude de gradul I 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăLiilor comerciale pe acUiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Oi rudele de gradul 1 deGin mai
nu □ ir, de 5% din capitalul social al societădii, indiferent de modul de dobândire a acfliunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivii legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

D ata completării
/ / . ofc. M

Sem nătura
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