
Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 /0/Y4 c2, ţ3/Y/9-  	, având func ţ ia 
de   //Y5/7£ c7  	 la 7117/~1/11 	Di‘  
CNP 	 , domiciliul  6/j7y-Gi   

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau ac ţ ionar la societăţ i comerciale, companii/societ ăţ i naţ ionale, institu ţ ii 
interes economic, precum ş i membru in asocia ţii, fundatii sau alte organiz ăţ ii neguvernamentale: 

, 

pă rţ i 
sau 

de ac ţ iuni 

de credit, grupari de 

Unitatea 
- denurnirea ş i adresa - 

Calitatea de ţ inută  
Nr. de 
sociale 

Valoarea totalâ 
a părţ ilor sociale 

ş i/sau a 
actiunilor 

1.1 	.., 	 

2. Calitatea de membru 1n organele de conducere, administrare 
regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor na ţ ionale, 
interes economic, ale asocia ţ iilor sau funda ţ iilor ori ale 

ş i control ale societ ăţ ilor 
ale institu ţ iilor de credit, 

altor organiza ţ ii necţ uvernamentale: 

Calitatea de ţ inută  

comerciale, ale 
ale grupurilor de 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

3. Calitatea de membru "in cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale 
3.1...... 

4. Calitatea de naembru in organele de conclucere, administrare ş i control, 
de ţinute in cadrul partidelor politice, func ţ ia de ţ inută  ş i denumirea partidului 
4.1 	 

retribuite sau neretribuite, 
pgitic 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridie ă , consultanj ă  juridică , consultan ţă  ş i civile, oblinute orir 
aflate in derulare In timpul exercit ă rii funcţilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital cle stat sau unde 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 
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Anexa 2 --Legea nr,r6/2010 

5.1 Beneficiaruldeconnact numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

_. 

Instituţia 
contractantă.". 
denumitea ş i 

adresa 

Proceduraprin 
careafost 
inctedinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 

Incheierii . 
contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

contraml 
ui 

Soţ/soţie ............... 

Rudedegradul I i) aletinilarului 
............ 

Societăţi corneleide/Petsoană  fizică  
autorizala-/Asaciaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civilepmfesionalesau societăţi civile 
profesionalecurăspunderelimitată care 
deskoarăprofesiadeavocat/Organiza ţii 
neguvemamentale/Fundaţii/Awciaţii2)  

I)  Prin rude de gradul I se inţelege pă rin ţ i pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută , titularui, 

so ţul/so ţ ia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţ iuni la care declarantul 'impreun ă  cu soţul/soţ ia ş i rudele de gradul I de ţ in mai pu ţ in de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent cle modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ1onate. 

Data complet ă rii 
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