
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul REMUS V. GR1GORESCUavând funcţia de MANAGER ia 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ANTIMIVIREANUL ” VÂLCEA,

CNP - _______ _____  domiciliul RM. VÂLCEA, str. __ __________________  , cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu familia1’' deţin următoarele:

1, Asociat sau acţionar Ia soeietăfi co^Cit-sale, comp 
interes economic, precisia şi?raemfcrsi■ m'-aseefapi., ftiîc

aari/sdfifetăţs «aţi©»»?*, instituţii' de credit, grupuri de 
'iţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

Nu e căzui

2. Calitatea de membru fa organele J t  Cc id.^rfc» v  ^¿trare n î  control ale societăţilor comerciale, aSe 
regiilor autonome, ale companiiior/societădior naţionale, aîe instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fuRdaţ'iVr or! aie a1»or c ram pa 'i»  «aega*-1raa®  eisîale:

Unitatea „ _ , . . , Calitatea deţinuta -  denumirea şi aaresa -  | Valoarea beneficiilor

Nu e cazul

3. Calitatea de nu’mbru în cadru] Hfjj | 3fî̂ |j| irufiMoîtâfc şh'$&u sia<
3. L Membrii al A GER, filiala Vâlcea___ _____________
3.2. Membru al Societătii Române de Statistică
3.3. Membru al Societăţii de Econqfîzică

4, Caütaiea de «Tserabr-i 'B ->rgs:i£ic f’s voridreere. sî voutrol* retribuite sau seretrihuite, 
fa cadrul m agia d efk u»ă şi.t jj, ^  partidului politic ______ _______  _

4. L Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene al Partidului Social Democrat Vâlcea
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5. C on trac lc ,  inclusfr cele u; .t* te ...I , .A l-. •. 
| n  d e ru la re  în  t im pu l exerc ită ri i  funcţii '

■ uit, 1 K’al ■.! !u U ; ■ . !i: sK- 
ge tionar  î îi îi în r irs^ ir i iicu îiaF ;

s!!:ţj juri--Iii». C'.îi'iilir.Lic'i y  ei\iie . (■; :!n-i:e ..<*1 » Iu te  
durelo r sau d em n ită ţilo r publice f inanţate  de la bugetul de 

■ci'.-:.<li . v cap ita l de siul u îr le  olului este

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi diresă

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura pin 
careaftst 
moedinţat 
contractul

Tipul
contractului

Dam
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Nueami Nueami Nueamd Nueami Nueami Nueami

Soţ/soţie...............
Nueami Nueami Nueami Nueami Nueamd Nueamd.

Rude de gradul l1' ale titularului
Nu e cazul Nueami Nueami Nueccmi Nueamd Nueami

Scx:ietăţi comeraak/ Persoană fiacă 
autorizată/' Asociaţii familiala'1' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale eu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

Nueamd Nueamd Nueami Nueamd Nueami Nueami

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia punctul 5. Nu se dec iară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni Ia care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalii! social ai societăţii, indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

11 Iunie 2015 .....................................
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