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DECLARA,ŢIE DE INTERESE 
Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ,  .1e73--(-w m  .  ipi<Ă io-  -  Ă__"/IN  f  _  	
, având func ţia de  C07Ju....i 1":: 	'Iki  P_Lb  (  C_  	la  Pk'filik3şfil‘ k- 	ci(Mi  v/8-- A  ) ,4z5ei.)-----  	, li 	1 CNP  	, domiciliul  C49.1\-.10\il4 ]   

cunoscâncl preveclerile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţ,ii, declar pe propria răspundcre: 
1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupur ă  de interes economic, precum şi membru in asocia ţă i, funda ţii 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

sau alte or anizat ăi neguvernamentale: 

Nr. de pârti 
Calitatea de ţinută 	sociale sau 

de acţ iuni 

Valoarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
acţiunilor 1.1... 	. 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control ale societăţilor comerciale, ale regi ălor autonome, ale compani ă lor/societăţilor na ţionale, ale institu ţ i ă lor de credit, ale grupurilor de interes econornic, ale asocia ţăilor sau funda ţi ă lor or ă  ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 
Unitatea 

— denumirea ş i adresa — 
Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

3. Calitatea de membru 1n cadrul asocia ţă ilor profesionale ş i/sau sindicale 
3.1... 	.S ■ rcidecirckt '-f-' - 	̀,1 • •  
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4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control,, retribuite sau neretribuite, deţ inute irt cadrul partidelor politice, func ţ ia deţinută  ş i denum ărea partidului politic   4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică , consultan_ ţă  şi căv ă le, f_■htin.....te aflate 1n clerulare in tirnpul exercit ă rii func ţ i ă lor, mandatelor sau demnităţilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i cornerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar maioritar/minnritnr• 



Anexa 2 —Legea nr.17612010 

5.1 Beneficiand dewntract: numele, 
prenumelen edumirea si aciresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumireasi 

achsa 

Proceduraprin 
catu afost 
inciudinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
inche i er ii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoam 
totală a 

cordractul 
_ ui 

Sotisolie ............... 

Rude degradul I I)  ale titularului 
............ 

Societăţi cornerciale/Petwană fizică  
autorizatălA,sociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile prăfesionale sait societăţi civile 
profesionale cu răspundetu limitafăcare 
destasoară  profesiade avocat/ Organiza ţii 
neguvemainentaIe/Ftwidaţii/Asoc 2)  

I)  Prin rude de gradul I se in ţelege părin ţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe linie descendentă . 2)  Se vor decl,ara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, soţul/so ţ 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 soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 de ţ in mai pu ţ in de 5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobăndire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru iraZX4Ctitc-IL44 	u caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 
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