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

Subsemnatul/Subsemnata, 
de  

VI  LE3e  Sr(lo/Y07: -  045/17;x/  	 , având func ţ ia 
	 la 	

 

CNP , domiciliul 

  

     

eunoscana prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau ac ţionar la societ ăţ i comerciale, companii/societ ăţ i 
interes economic, precum şi membru in asocia ţii, funda ţii 

na ţionale, 
sau alte organiza ţil 

Calitatea detinut ă  

institu ţii de credit, 
neguvernamentale: 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de ac ţiuni 

a 

grupuri de 

Valoarea total ă  
părtilor sociale 

ş i/sau a 
actiunilor 0 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

-- I .1  	 CZ7)--6'"-  Willi/R, 	0,0/1/ Sfl£_1-  54 ke,r7o'  it/9- _ şoo/,  
— 

— — 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, 
regiilor autonome, aie eompanillor/soelet ăţ ilor 
interes economic, ale asociaffilor sau funda ţillor ori ale 

administrare 
naţionale, 

şi control ale societăţilor 
ale institu ţiilor de credit, 

Calitatea de ţinută  

airor organiza ţ ii neguvernarnentale: 	  
ale 

Vaioarea 

comerciale, ale 
grupurilor de 

beneficiilor 
Unitatea 

— denumirea ş i adresa — 

2.1 	 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţillor profesionale ş i/sau sindicale 
3 	1... 

— 

sau neretribuite, 4. Calitatea 
deţinute in cadrul  

de membru 1n organele de conducere, 
partidelor politice, func ţia 

administrare ş l control, retribuite 
deţinută  ş i denumirea partidului politic 

4.1   	..._ 
— 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultanţă  juridică , consudtan ţă  ş i civile, obţinute ori 
afiate 1n derulare in timpul exercit ării func ţiilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital clie stat sau unde 
statul este ac ţionar rnajoritar/minoritar: 



Anexa 2 —Leg,ea nr.176/2010 

5.1 Beneficiand * ,' contract: numele, 
prenumele/clen , 	.1 w, şi adresa 

Instituţia 
contmcimfil: 
denumirea şi 

adresa 

Ptuceduraprin 
careafost 
Incredintat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
inclleiuii 

contractuIui 

Durata 
cortractulut 

Valoarea 
totală  a 

contractul 
ui 

Soţ/sotie......... 	..... 

Rude de gădul I' )  . etitularului 
............ 

Societ4i comerci e/Petsoană fizică  
autorizată/Asoci.IU familiale/Cabinet£ 
inclividuale,cab; :. - asociate, societăli 
civile profesional, sau societăţi civile 

.„,,..„--------'- ptufesionalecut; , 	i 	•. 	limitudeate 
desraşoarăptuf,.. - : deavocat/Organiza ţii 
neguvetnamental; Fundaţii/AsociaţiP 

') Prin ru 
Se vo 

sotul/so ţia ş i r 
societăţilor co 
5% din capital 

e de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
eclara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută , titularul, 
dele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
erciale pe acţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/sotia ş i rudele de gradul 1 de ţ in mai pu ţ in de 
1 social al societăţii, indiferent de modul de dobandire a ac ţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru i lexactitatea sau 
caracterul inc mpiet al datelor mentionate. 

Data completă rii 

2 


