
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	\ r-.1ki 	̀')‘0,1-  k  Ckir \ CX—  ' şe,r\k ''SCX,  	 , având functia 
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CNP 	 , domiciliul ' -'‘ k.n  _  s.--,,,III,  ,c),,,,c  

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

1. Asociat sau actionar la societ ăti comerciale, companii/societ ăti nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte oroanizatii neguvernamentale:   

Un itatea 
— denumirea ş i adresa — 

Cal itatea de ţ inută  
Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea total ă  a 
părtilor sociale 

ş i/sau a actiunilor 
1.1 	. 

-- -- 1 2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societ ă tilor comerciale, ale 
regiilo• autonome, ale companiilorlsocietatilor nationale, ale institutillor de credit, ale grupurilor de ir teres 
economic, ale asoclatillor sau fundatlilor ori ale altor organiza ii neouvernamentale: 

U n itatea 
— denumirea ş i adresa — Calitatea de ţ in ută 	Val oarea benefic i i lor 

2.1 	  

— 	 --- 1 
3. Calitatea de membru in cadrul asociatillor profesionale şi/sau sindicale   

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau ne etribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinut ă  şi denumirea partidului politic 
4 	1   	 - . 	 - 	 _ 	. 

r 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridic ă , consultantă  juridică , consultantâ şi civile, obtinute ori allate 
1n derulare în timpul exercit ării functiilor, mandatelor sau demnit ătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ă ti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiand de contract numele, 
pwnumele/denumin2a şi adnesa 

Instituţia 
contra~: 

Proceduraprin 
care a fost 

Tipul 
contraclului 

Data. 
ineheierii 

Durata 
contractukţi 

VaIoarta 
totală  a 

1 



denumima şi 
adresa 

incredinţl 
contractul 

contractului contractului 

Titular 	 

Rude de wadul I 1)  ale titulantlui 
... ...... ... 

Societăţi eomeiciale/ Posoană  fizică  
aulorizatiliAsociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societali 
civile profesionale sau societa ţ-  i civile 
profesionale cu răspundele limitatăcate 
destă.şoară  ptufesia de avocat/Organiza ţii 
neguvemamentale/Funda ţii/Asociaţii2)  

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părin ţi 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 ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţ iuni la care declarantul impreun ă  cu so ţul/so ţia i rudele de gradul I de ţin mai pu ţin 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 pentrts inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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