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

Subsemnatul/şubsemnata, 	tf<1 
   având functia de  Pti)4M)/e.-  	 la  /V.( M74.ef? C 	 V . ~,(,(V81- 0,94/b, CNP 	 4kat, 

cunoscand prevederile art. 292 din /Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspunclere: 
I. Acneit ii arfinn.". 	 — _ 	• 

, 	 . ...... ■-.......a,L4.9.1 %.1./1111G1 ILiaiV, qsumpaniusoc ţetaţ i naţionale, institu ţii de credit, grupari de interes economic, precum .şi membru in asocia ţiii, funda ţii sau alte  or:anizatii ne . uvernamentale: 

Unitatea 	 Nr. de părti 	Valoarea total ă  
a părţ ilor sociale 

- denumirea ş i adresa - 	 Calitatea de ţ inută 	sociale sau 
de ac ţ iuni 	ş i/sau a 

1.1......" 	 ac ţiunilor 
_____ 

--- 
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş ii control ale societăţilor comerciale„ ale regiilor autonome, ale companiilor/societ ăţilor na ţionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilo• de interes econornic, ale asocia ţiilor sau funda ţiilor ori ale altor organiza ţ ii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

2.1.c:-.-- 	
____ ____  _ 

— 

_-- 	 - 

-- 

3. Calitatea  de membru lin cadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3 . 1 	

_ 	 _  _ ____ 
...,-,- 	 _ 

 

-------- 	 - 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia deţinută  ş i denumirea partidului politic ..(_- 4 .1.
----- 	

, 

,---- _.._ 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică, consultan ţă  şi civile, obţinute ori aflate in clerulare in timpul exercit ă rii func ţiilor, rnandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ţionar maioritar/minnritAr. 
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5.1 Beneficiatul decontract:numele, 
prenumeledenurnitea şi adresa 

Instit4ia 
contractantă: 
clentimitea şi 

adnesa 

Proceduraprin 
cateafost 
incredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
incheer i 	ii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoatea 
totală a 

contractul 
ui Titular... 	 ...... ____ 

‘. 

Soţ/soţie 	 

Rude de gradul 1 1) aletitulatului 
... ...... ... 

Societăţi cornerciale/ Petsoană lkică  
autorizată/Asociaţii ttmiliale/Cabinete 
inclividuale, cabinete agDciate, societăţi 
civile profesionale Q,ai 1 societ4 civile 
profesionale cu răspundete limitată . 
desraşoarăprofesiade avocat/Organiza ţit 
neguvemamentale/Funda ţii/Asociaţii2)   

l)  Prin rude de gradul I se in ţelege 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 ţ inută , titularul, soţul/so ţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se deciara conuracteie societăţ ilor comerciiale pe ac ţ iuni 1a care declarantul impreun ă  cu so ţul/so ţ ia ş i rudele de gradul I de ţ in mai pu ţ in de 5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

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

Data completării 

2 


