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Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,  P 	\-C u 	 , având functia 
de  rt' 	 . 	 12.  pp_ 	(4_ Hu c410?' Qp - 

_ 
CNP 	 , domicibul  ero,Acx.Ac, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţ ii 
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organiza ţil ne(ruvernamentale: 

de credit, grupuri de 

Valoarea total ă  
părţi 

a părţilor sociale 
sau 

5i/sau a 
acţiunilor 	 

de acţiuni 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de 
sociale 

1.1 

---------- 

2. Calitatefi de membru in organele de conducere, administ 
regdlor auitonome, ale companiilor/societdi ilor na ţionale, 
intr'res economic, ale asociatiflor sau fundatiflor  ori ale 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

are şi control 
ale institu ţiilor 

altor o . aniza ir neguvernamentale: 

Calitatea de ţinută  

ate societăţilor 
de credit, 

comerciale, ade 
ale grupurilor die 

_ 
Valoarea beneficiilor 

2.1 _ 

3. Calitate,a de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 	c- GL-(=--- 	(:47  s  k...7 1,_ 	c_v iki; Si e.,. ■ 	g-L--, , 	 i, 

3 -2  . 	5,--/ ,oti‘,---,-„,1-„, 9 	,..2.4.10 t--; ..,1---;. 	Ă . 
	 ,i-cf-4-11.,_p 	'ill-Lig.  4- 	Pu ‘.--(-I e-----k,  

11  ;,--f_ 	 ■, 	 `. ,.1-Y-u 	4 	• 	
( ,c7 	rt-v. 

4. Calitatea de metnbru in organele de conducere, 
deţtnute in cadrul partidelor politice,  funcţ ia  deţtnută  
4.1 

administrare ş i control, retribuite sau neretributtc, 
şi denumirea partidului politic 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  juridieă, consultantă  juridică , consultanp ş i civrie., obtinute ori 
aflate in derulare in timpui exercit ării furieffilor, mandatelor sau demnită  tilor publice finantate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăti comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este tctionar majoritariminoritar: 
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Anexa 2 —Legea nr.176/20 IO 

5.1 Beneficiarul decontract numele, 
prenumele/denumirea şi adiesa 

Instituţia 
contractaffi: 
denurnirea şi 

adresa 

Proceduraprin 
cateafost 
incredinţat 
contactul 

Tipul 
coniractului 

Dffi 
incheierii 

contractului 

Durata 
coniractului 

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui 

Titular 

Soţ/soţie --....,,, 

--„. 

Rude de gradul I I)  ale fitulamlui 

Socidăţi comeiciale/Persoană  fizică  
autonzată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
indivicluale, cabinete asociate, societa ţ-  i 
civileprofesionale saii sociefali civile 
profisionale curaspundere limitată cate 
desfilşoarăprofesia de avocat/ Organiza ţii 
negiNemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contract.e, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, 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 ţionate. 

Data completăril 

6C3 
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