
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/SuseÂnnat 	 , având func ţia 
de 
	

la 

CNP 	 , domiciliul 

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

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, eompanii/societăţi naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic,precurn 5i membruînasocia ţii,_fund ţ au alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

. 	 .. 
Calitatea de ţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2 Calitatea de meinbru în organele de conducere, adminastrare şi control ale societăţilor eomerciale,ale 
regiilor autonome, ale coaiipaniilor/societ ăţ ilor naţ ionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
econoinic,aieasoeia ţiilorsau_funda ţior ori ale_a1toroganiza ţii_negavernamentale: 

Unitatea 	
Calitatea de ţinută 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 

3 Calatatea demenibru în eadrul asocia ţ lor profesionale 	/sau_sindieale  
...... 	

/ 7 

(alitatea de 1Tr 	u1 	Ivrv 	uun 	tri şrvuuiroI, rerinuie 	*i neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, fuaic ţia deţmută  ş i denuinirea parttdului politic 	- 

4,1 ...... ----_ - 	- 	--- - 	 --- - 	 - 
----. . 	 _____.- --- 	 -- 	 -_---.- 	.- _-----.. -- 	.._-- 

Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
•rcită rii funcţiilor, mandatelor sau demnităţ ilor publice finan ţate de Ia bugetul de stat, Iocal şi din fonduri 
cxterne ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ţionar 
majoritar/niiuorit_____ 	 __ --------------------------------..__----__---- 
5 1 Bieticiaru1 de Lontrt. numele 	- 	hiituţia 	Piuceduia pnn 	I ipul 	L1)uia 	Dutata 	Vakarea 	J 



contitantă  caiafost contij1ui încheierii contiattdui totalăa 
clenurniia şi înctdinţat con1ntu1ui contiuiui 

adresa conu1  
Titular 	. 

Soe 	. 

Rieie1ui I»aletitularului 

SocietâţiOMMiaWPŒSMÉfi2iCà 
autozată/Asoci1aCab1ucte 
àdvâde,cabhcùeasœiag societ ăţi 
civile ţ fesica1e sau socictăţi civile 
pnfesicwlale cu raTundem 1irnitată cart 
des1ă arăţ fsia1e avocat1 Ciniza ţii 
neguveman- aJeFurdaţii/Asociaţii  

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor rnen ţ ionate. 

Data completării 	 Semnătura 


