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

Subsemnatul/Subsrmnat_,a 	Vki2-NN-'. #46/.,;k1t//4 	- ejik 
de 56F S6tY, 	JW.E .  	la 	 

- 

CNP 	 , domiciliul 

Gtd-tlikr  

cunoscă4ni prevederile art. 29! din Codul penal privid falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

I. Asociat sau 
interes economic, 

actionar la societ ă ti comerciale, 
precurn ş i membru in asociatii, 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

fundatii 
companii/societă ti nationale, 

san alte organizatii 

Calitatea de ţ inută  
N 

de 

inStitutii 
neguvernamentale: 

sociale 
. de părţ i 
sau 
actioni 

de credit, grupuri de 

Va1oarea total ă  
a părţ ilor sociale 

ş i/sau a 
acţ iunilor 

1 .1 	 

,....--•°--- 
2. Calitatea de 
regiilor autonome, 
interes economic, 

membru 1n organele de conducere, administrare 
ale companillor/societ ătilor nationale, 

ale asociatillor sau fundatiilor ori ale 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 

şi control ale 
ale institutiilor de 

altor organizatii neguvernamentale:  

Calitatea de ţ inută  

societătilor 
credit, 

comerciale, ale 
ale grupurilor de 

Valoarea benefleiilor 

2.1 	 

--------- 
3. Calitatea de membruIn cadrul asociatidor profesionale ş i/sau sindicale  

---------- ..----- .------ 
3 .1... 	. 

4. Calitatea de membru 1n organele de conducere, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia 

administrare ş i control, retribuite sau neretribuite, 
detinută  şi denumirea partidului polltic  
...----* 4 I 	 -- 

.....----- 
5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică , consultant ă  juridică , consultantă  şi civile, obtinute ori 
aflate In derulare in timpul exercit ă rii functillor, mandatelor sau demnit ătilor publice finantate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ă ti comerciale cu capital de stat sau 
statul este actionar majoritar/rninoritar: 

, avănd functia 
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5.1 Beneficiaml  • 4' 

ptenumeleden  1 

contract numele, 
.:.  şiadresa 

Institutia 
contractan,': 
denurnitea 

adresa 

Proceduraprin 
care a fost 
incredintat 
contractul 

Tipul 
contractului 

I 

• 

Data 
ierii 
bi  lui 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui 

Sot/sotie 	 

Aiill 
Plir  

Rude de graclul 1 1)  
............ 

titulamlui • 
Aill 

Societăticomem. 
autorizată/Asoci. ■ 

individua1e,cal51  4,r- 

civile profesionale 
profesionalecu  •  , 1 

desraşoarăpipfes. . 
neguvetnamental,  

-  Pasoană fizică  
familiale/Cabinete 
asociate, gacietăti 

societtiti civile 
1 • : -  limItatăcae 

deavocat/Organizatii 
Fundatii/Asocialk   

1)Prin ru 
2)Se vor d 

sotul/sotia ş i ru 
societătilor com 
5% din capitalu  

de gradul I se intelege părinti e linie ascendent ă  ş i copii pe linie escendentă . 
clara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, rin calitatea detinut ă, titularul, 
ele de gradul 1 obtin contract , a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
rciale pe actiuni la care declara tul impreun ă  cu sotul/sotia ş i rudel de gradul 1 detin mai putin de 
social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

• 

Prezenta deelaratie constituie act public şi răspund potrivit legit penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inco plet al datelor mentionate. 

Data completă rii 

ZaA 
• • • 


