
Anexa 2 -Legea nr.176/210110 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnta, '.-C..› tr\P 4- 	ti‹ , 	 , având functia 

de  C.,-,. -k:4'' ,E.- ,?k 	-1 ,4 ,....- 'c-.5,e‘c 	la 7 f I pu,sj 1'), 	i‘4rt 	ciţ,cL, vo, 

CNP 	 , domicili 1  C.--rx,r, \;C■c--- 
2 

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

1. Asociat sau actionar la societ ă ti comerciale, companii/societ ăti nationale, institutii de credit. grupuri [le 

interes Ce0110111k, precum şi membru in asocl atid, funda ii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de 
sociale 
de acţiuni 

Va oarea totală  
părţ i 

a p: 	lor soclale 
sau şi/sau a 

.tiunilor 

1.1  

_ 

2. Calitatca de membru in organele de condlueere, administrare şi control ale societătilor comerciale, 3le 

regiilor autonome, ale companiilor/societ ălilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociatidor sau fundatillor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 	_ 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  Valoarealeneficiilor 

1 

3. Calitatea de 	embru in eadrul asocia ţillor profesionale şi/sau sindicale 

3.1 IMIBIEDffir  
11, 	i 	r Cr 	A ' 	. 	t Uhţ  Q.. 	) 	 _ 	,,r7‘. 	'' 	f f 

, 	1 *  Ţţf 	Ce 	-. 	L, ,->. 	G 	 '--€' g  (...,(' 	
, 

4. Calitatea de membru in organele de coaducere, administrare şi control„ retribuite 

detinute in cadrulpartidelor politice, functla detinut ă  şi denumirea partidulul  politic 

4.1 

sau neretribuite, 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  juridică, eonsultantă  juridică , consultantă  şi eivile, obtinute oti 

allate in derulare in timpul exercit ării functillor, mandatelor sau demnit ătilor publice finantate de la 

bugetul de stat, local şi din fonduri externe ■[)ri incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde 

-,-,-.*...1 nw f., r.. ■, l i .-1 n ..a r inUinrii~ĂttlillnritAr! 
1I;aWLAX 
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5.1 Beneficiaruldecontt-act numele, 
prenumele/denumirea şiadresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumiwa şi 

adtesa 

Proceduraprin 
care a fost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Datt 
inc.heer iii 

contractului 

Durata 
contractuiui 

Valoatea 
totală a 

contractul 
ui 

Titular 

Soţ/soţie 

Rude de gradul II)  aletitu1amlui 

Sociffiţi comerciale/ Persoană  fizică  
autorizatWAsociaţiifiuniliale/Cabinete 
indivichtale, cabinete asociate, sociefffi 
civileprofesionale smi societăţi civile 
profesionale curăspundere limitată  catv 
des&şoată  profesia de avocat/ Organi74i 
neguvemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendentă . 

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 contracte, 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 soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in mai putin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

2 


