
Anexa 2 -Legea nr.176/2 010 

DECLARA,TIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/oN ,'  •  ,---4-  AiV  A- -  m  /9-- P  -  /  Ai 
de 	N57 ':'-77"\ /2--- 	 la  6/'  2EC7--i ,Ă9-  /m711 
CNP 	 , domiciliul  	gA--(orm, 	, 

_ , având funcţia 

    

cunosc,ând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsulîn declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

141'..Agociat.sau ac ţionar lasociet ăţ i comerciale, companiiisOcietăţi nationale, institutii de- Credit, grupuri de 
ittte'eS.«t»omit4.Woctip: : ::şk m e m bru in asociatii, fundatil alte or aniza u ne!uvernamentale: 	_ 

Valoarea tota1 ă  
Nr. de părţi Unitatea 	 a părţilor sociale Calitatea deţ inută 	sociale sau - denumirea şi adresa - şi/sau a 
de acţiuni 

actiunilor 
1.1......  A  (£,C  (To 	2_0 ( 3 572_1— 	)‘hk1 N167P4701 	 co 

2. Calitatea de 111 einbru în organele de conducere, adrniniistrare şi controflik societâ' ţdor 
regiilor autottome, ale cutmpanidor/societatilor nationale, 	ittititutidor de credit, alte g;ruptutriltor lc 
mteres econoirnic, ale asociatijlor  sau fundatidor ori ale altor orgatibm ţii neguverntmentale:  

Unitatea 
Calitatea de ţ i nută 	V aloarea beneficiilor - denumirea şi adresa -  

2.1 	 

3.1...... 

5. Ct3attracte. inclusiv cele de aststenta jurtdicil, consultanttl juridic ă , consubtintă  
aflate în derulare in timpui exercit ă rti functidor, man(latelor sau demtlitatillorr publliet fittardate 	la 
bugettil ele sitttt, local ş r din fttladuri oi:terne ori incheiate cu societ ă l- i comerciale cu eapital 1 stat sau uncie .  
s ta tu I esteaionar majorltal/rniilioi iai - : 
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5.1 Bereficiaruldecontract: numele, 
prenurnele/denumirea şiadesa 

Institutia 
contraelantă: 
denumirea şi 

adt-esa 

Proceduraptin 
cateafost 
inaudinlat 
contractul 

Tipul 
eonlraetului 

I)ata 

Flei  
nc a i 	ii 

contractului 

Durala 
eontraetului 

Valoarea 
blztlă  a 

contra&11 
ui 

Soţ/soţie ............... 

Rudedegradulii) aletitularului 
............ 

— 

Sociaăţicomerciale/Persoană fizil ă  
autotiz3tă1Asociaţii familiale/Cabinete 
induale, cabinete asociate, societ ăţi 
civileprofesionale satisocieffiţicivide 
ptufesicnalecurăspunclaulimitnticare 
desraşoarăprofesia de avocat/Org3niza ţii 
neguvemamentale/Fundatii/Asoci0 

,--- 

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contract:e, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu so ţul/so ţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin d[e 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completării 
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