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

Subsenţnatul/Subsemnata,  	117. t'QZ94`,4. 	Pi(-1-114-€CA  	 , având fune ţia 
de 	  1  P~Ăt  NC,;». -vt i  ePEgfOlĂ) ,Ne21/NOZ-  iţit#164] 

, domiciliu 	CilQkgUh, 

cunoscând prevederile art. 292 din odul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar la societăţ i cornerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
iinteres economic, precum ş i membru in asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

Un itatea 
— denumirea ş i adresa — 

Calitatea de ţinută  
Nr. 

de 
sociale 

de părţ i 
sau 

acţ iuni 

Valoarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
acţiunilor 

1.1 	 

- ...._____. 
2. Calitatea de 
regiilor autonome, 
interes economic, 

mernbru in organele de conducere, 
ale companillor/societ ăţ ilor 

ale asocia ţ illor sau funda ţ iillor 
Un itatea 

— denumirea ş i adresa — 

ori ale 

administrare 
na ţionale, 

ş i control ale 
ale institu ţ iilor de 

altor organizatii ne&uvernamentale: 

Calitatea de ţinută  

societăţ ilor 
credit, 

comerciale, ale 
ale grupurilor de 

Valoarea beneficii I or 

2.1 	 

3. Calitatea de membru iin cadrul asocia ţlilor profesionale ş i/sau sindicale 
3 . 1 .---- 	 —  Ifj,,,. cotfilX-- 	..1A1:-A-Alrìii '1;((-ALŢ7D  -  u  -  ffl , 1 	Ş:g (r3S-7721:0' 10/3L-it-C' 

1,-  /4357r1f4  A 

J 

4. Calltatea de membru 1n organele de conducere, 
deţinute in cadrul partidelor politice, func ţia 

administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinută  şi denumirea partidului politic   

._. 4.1  	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică , consultan ţă  şi civile, obţinute ori 
aflate in derulare in timpul exercit ărli func ţ illor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi cornerciale cu capital de stat sau unde 
statul este ac ţionar majoritar/rninoritar: 

CNP 

1 
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5.1 Beneficiarul • ■ 

pwnele um/den 1 

contract: numele, 
1  ,..: 	e şi adrsa 

Institutia 
contractanf 
denumtr ia 

adresa 

Procedura prin 
care a fOst 
încredintat 
contrxtul 

Tipul 
contractului 

Data 
îneheierii 

. 
coritractdut 

Durata 
codractului 

Valoarea 
totală  a 

contractul 
ui 

Solisoţie 	 

RudedegradulPaletitularului 

Societăţicomerciale/Persoană fizică  
autorimtă/Asociaţifamiliale/Cabinete 
individuale, cabin& asociate, wcietăţj 

proftbionale curăs3undere limifficare 
desraşoarăprofesiacleavocat/Organiza ţii 
neguvemamende/Fundaţii/Agocialii2)   

civileprofesionale 3ausocietăţi civile 
 

I)  Prin ru 
2)  Se vor 

soţul/so ţia şi r 
societăţ ilor co 
5% din capitalu  

e de gradul I se inţelege p'ărinţi e linie ascendentă  ş i copii pe 1 inie escendentă . 
eclara numele, denumirea şi adr sa beneficiarului de contract unde, rin calitatea de ţ inută , titularul, 
dele de gradul I ob ţin contract , aşa cum sunt definite la punct 1 5. Nu se deciară  contractele 
rciale pe ac ţiuni la care declara tul impreun ă  cu soţul/soţia ş i rudel de gradul I de ţ in mai puţ in de 
social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act pub ic ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caraeterui inco plet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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