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Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	 •  la 

CNP 	 _ , domiciliul 

, având func ţ ia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in eleclara ţ ii, declar pe propria răspundere: 

1. A.sociat sau ac ţ ionar la societăţ i comerciale, companii/societ ăţ i 

interes economic, precum si membru  in asociatii, fundatii 

Unitatea 
denumirea ş i adresa - 

naţ ionale, 
sau alte org_aniza ţii 

Calitatea de ţ inută  

instituţ ii de credit, 
neguvernamentale:  

Nr. de p ărţ i 
sociale sau 
de ac ţ iuni 

grupuri de 

Valoarea total ă  
a părţ ilor sociale 

ş i/sau a 
ac ţ iunilor 

1.1...... 
-- 

, 

- 

_ 
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societ ăţ ilor comerciale, ale 

•egiilo• autonome, ale companiilor/societ ăţ ilor na ţ ionale, ale institu ţ i1lor de credit, ale grupurilor de 

interes economic, ale asocia ţiilor sau funda ţ iilor  ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea 	•deţ inută  Valoarea beneficiilor 

2.1  	  

/-/c. 	1-) h,-"`" 	4 	o ",  

, 

Calitatea de 	in cadrul asociatiilor  profesionale si/sau  sindicale 

	

- 

3. 	 men-Ibru  

	

3.1 	 

, 
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute 1n eadrul partidelor politice, func ţia deţinută  ş i denumirea partidului politic   

4.1   	 . 

- 

- 	- 	' 	" 	 . 1!_.Y. 	-----14—.....•4-X 	:.....:Aiasii 	nranell1111 	C1 	Phillf. 	obtirolte ori 
ontr a et e , ijiiuk;uiv 	4.J131U11!...2 jul 

aflate 1n derulare 1n timpul exercit ă rii funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la 

bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde 

, statul este ac ţ ionar rnajoritar/minoritar: 

1 



Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

Dura(a 
contractului 

Valoarea 
totilăa 

contrachal 
ui 

51 Beneficiaruldecontract numele, 
penumele/denurnipea şi aciresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedurapnn 
careafost 
Incrudinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
i 	ii Incheer 

contractului 

....-- Titular ............... 

Soţ/solie............... 
,-- ___ 

Rude degradul I l)  ale titulamlui \-__ -- 

Societăţicometziale/Persomă fizică  
autorizata/' Asociaţii familiale/ C,abine 
individuale, cabineteasociate, socierffi 
civile profc5;ionale sau societăţi civile 
profesionalecuspundere limitată care 
desfaşoarăprofesiadeavocat/ Organiza ţii 

Fundaţii/ Asociaţii2)  neguvemamentale/ 

• 

c.— 

l)  Prin rude de gradul I se In ţelege părinţi 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/soţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţ in 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 so ţul/so ţ ia ş i rudele de gradul 1 de ţ in mai pu ţin de 

5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit leg,ii penale pentru inexactkatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data complet ă ril 
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