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Anexa 2 —Legea nr.176/2010 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţ ii, decl r pe propria răspundere: 

Subsemnatul/Subsemnata, 

1. Asociat sau 
interes economic, 

acţionar la societ ăţi comerciale, 
precum şi membru 1n asociaţli, 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

fundaţiii 
companii/societăţ i nationale, 

sau alte organiza ţii 

Calitatea de ţinută  
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. de 	
•

părţ i 
ciale sau 
. acţiuni 

de credit, grupuri de 

Valoarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
acţiunilor 
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2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control ale societăţilor comereiale, ale 
regillor autonome, ale companiilorlsociet ăţilor naţionale, ale institu ţlilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asocia ţillor sau funda ţlilor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale: 

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea de ţinută  Valoarea benefici i lor 

2.1  	 — 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţillor profesionale şi/sau sindicale 
3.1  	 

4. Calitatea de 
deţinute in cadrul  

membru in organele de conducere, administrare şi control, retribulte sau neretribuite, 
partidelor politice, func ţia  deţinută  si 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 ării func ţillor, mandatelor sau demnităţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este ac ţionar majoritar/minoritar: 
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nexa 2 —Legea nr.176/2010 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenurneledenumirea şi adresa 

Institutia 
contractantâ: 
denumirea şi 

adnesa 

Proceduraprin 
carea fost 
'incredintat 
contractul 

Tipul 
contradului 

- 	
§ 

• 
. .. .heerh 

lw 1. 	contractuui 

	

totDurata 	Ilă a 
Valoanm 

contractul 
ui 

Titular ............... 

Sol/solie 	 

Rudedegractuni ) aletitularului 
............ - _ 
Societăti cometciale/Persoană ftzică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

profesionale cu răspundere limitată  cate 
desraşoarăprofesiadeavocat/Org3nizatii 
neguvemamentale/Fundatii/AsociatiF )  

civile pmfesionale sair societali civile  

') Prin rude de gradul I se inţelege părinti pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adre,sa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă , titularul, 

soţul/sotia ş i rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctu 5. Nu se decIar ă  contractele 
societăţ ilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia ş i rudel de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de,modul de dobândire a actiunilor. 

Î. Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii pen le pentru inexetit,te? 92...! , 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 
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