
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnatn, V/ A  JSfiJjthN  A avâiifl fmiclisi
ric AhMW/Jrffî7V£- ia Jt Jyveosr  , $/ââ /4^W /r^
CNP / $  O A , do mi ci I i 111 Co//,jf//A pJbf&ţ/77 JTP-' /Ai if / -  fkf7^£jf~0!Y£x~

Air . i  f-Ato/rr'rn- ~__________________'____________________________
cunoscând prevederile ai‘(  292 din Codul penal privind falsul Iu declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi corncrcialc, companii/sociclăli naţionalc, iustitaţii de credit, grnpuri de

Unitatea
-  denumirea şi adresa — Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
l . l ...... ___ — ---------"

____ -— ----- "
___- — -----------

2i|^Utaţ^^deiHj^wlb:ii iu prgăneledecqiiducere^admiiM^ ale societăţilor comerciale, ale
regilor ^  naţidnaie, ale instituţiilor de credit, ţde gruplinlor de interes
ifeont^C;Me^soffi^ ori ale altorbrgaiiizaţiiTi£guverri&^ ;

Unilalea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profcsionalc şi/san sindicale

4. Calitatea d$ membru în organele de conducere, adininisfrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Benefieiaiul de contract: nui nele, Instituţia Piocediuapiin Tipul Dala Du ala Valoaiea
pienumele'denumiiea şi adiesa | contractantă: caieaibsl contrtctului înelteiaii contractului totală a



o

deniunuca şi 
adjesa

înctedinlat
contiactul

1 conţineţi ilui contjactuliii

Tituliir................. """

Sot/sotic.................

Rudedegjadul IIJ ale titularului

Societăţi comerciale/Peisoaj ia lizică 
autorizată̂  Asociaţii la niliale/ Ciibiix^e^ 
individuale, cabinele asociate 'p t̂daţi 
civrile pj ofes ioi laie saiţsoeMaţi civile 
piofesiomlepjiă^indeie limitată caic 
cled ş̂arffai^ofesiade avocat/Chganizalii
lVglnTiTTî1lrK.nlnK? l^lTnCTZtilr /W VHIIII

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de eoni raci unde, prin calilalea deţinută, titularul, 

solul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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