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Anexa 2 -Legea nr.176/2010 
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/ ub 	nata, 	O F-1 ;"-Ş-72JSu-3'   
de 6'=- 	'c4`  -  	 F- 

CNP   , domiciliul  0.124"1'  

P-4-2 _ , având functia 
, 

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

1. Asociat sau actionar la soclet ă ti comerciale, companii/societ ăti 
teres economic, precum si membru in asociatii, fundatii 

nationale, 

Calitatea de ţinuta 

sau alte orgaiiiza ţ iinegueznamentak 
institutii de credit, 

Nr. de parţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

grupuri de 
: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Valoarea totala 
a părţ ilor sociale 

ş i/sau a 
acţiunilor 

---- 

ale societătilor 
de credit„ ale 

, 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare 
regiilor autonorne, ale companillor/societ ă tilor nationale, 
interes econornic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale 

şi control 
ale institutillor 

altor or• anizatii neTrvernamentale: 

Calitatea de ţinută  

comerciale, ale 
grupurilor de 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Valloarea beneficiflor 

2.1  	 ----- _ 

3. Calitatea de mernbru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale 
3.1   	

, 

; 4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
! detinute in cadrul partidelor politice, functia detinut ă  si denumirea partidulni politic 

.--_--:-----_-_:-__' 
— 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică , consultantă  juridică, consultantă  si civile, obtinute ori 
aflate in derulare 1n timpul exercit ării functlilor, mandatelor sau demnită tilor publice finantate de la 

i bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societ ă  i comerciale cu capital de stat sau iffinde 
statul este actionar majoritar/minoritar: 

1 



Anexa 2 -Legea nr.176/2010 

5.1 Beneficiand de contract: numele, 
penumele/denumha şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumitea şi 

adresa 

Procecluraprin 
careafost 
incnedinţat 
contractul 

Tipul . 
contractulut 

Data 
incheer iii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
toălă a 

contractul 
ui 

Soţ/solie ............... 

Ri  dede  gradul Ii)  ale titdandui 

•••••••••••• 

Societăţi comerciale/ Petsoană  fizică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
inclividuale,cabineteasociate, societ ăţ" i 
civile profesidnale 	 1)  societăţi civile 
profesiona eu-t'a'spunderelimitată  care 
desraşoarăprofesia de avocat/ (rganiza ţii 
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii2)  

-  - 

_ 

Prin rude ate gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  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 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin 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 şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 
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