
DECLARAŢIE DE INTERESE 

1 

Nr. / tJ 

~1 5. IUN. 1015 

COMUNA VA.\1A BUZĂL1.UI 
PR.IMĂR!A 1 COI'iSILIUL LOCAL 

Subsemnatui!Subsemnata, G'BNt:/9 ,Ar//9.C::t!-9 . , având _funcţia , 
de .(. C'OI./77Ji}/::=--.:'::-.==-s-~- la ;::>.e/tv14A2/ţ::; C'DI'~"/t/M/;/ \/,/)h/"1) 8t/2;9ULU.,J 

CN~ , domiciliul Cbrn . /CL/~-aYd' /.JP/J,.IoJ 
/ , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: .. 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1 1 -

~ 
~ ---------------1 '2. lbalitatea de mellibru:;.!fiî{organe'le-rde conducere, aamipisTrăre rŞi C:ontrol lile societăfilo·r rcomeiCiăle: :ăle~ 

regiilor autonome, ale COJtll?J!niilor/soc'ietăJilor naţionale, ale ipstituţiilor, de credit, ale grupurilor He interes" 
, .economic, ale asociaţiilohsau fundaţiilor ori ale altor organizăţii.neguverna·mentale: 

~ 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
..., 1 

o ••• ••• 

3.'tGalitalea 'tle <membru înrca'ariil "âsociaţiilor~p_ro~fesionale şi/său sindicale 
3.1.... .. lr/EkiBe.v "2. ~V' r--- /t_ ,. . ' pu.bl/ce.. ad/??1/Ji:..l~( ~OinL I _Q ·- ./ -r-r v /<:!Lt <f7 

~v6 t'/cQ- " c 
' 

/ 

~. fCalitâtea de membtu Tîn organele. de conducere, administrare şi'' c<Jntrol, retribuite fsau meretribiţite, 

1~ detinute înfcadrul ipartioelorlPolitice, funcţia deţinută ş1 denumireâ·lpârtidulubpolitic ... 
4.1. 

(5. Contracte, inclusiv cei~ de asistenţă juridică, consultanţă ~uridică, co"bsultantă ·şi civile;1lbţinuteaorfiflăte 
~în ilerulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnifăţilor publice 1inanţate de na bugetul de 
stat, local şi din 'fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac,ţionar lma.ioritar/minoritar: ,: . .-; 

5.1 Beneficiarul de con1rnct numele, 
1 

Jrntitutia 1 fuxxxltna prin 1 Tipul · 1 
Data l=wl Valoorea 

prenumele'demunireaşi adresa contractantă: care afust contractu1w încheierii totală a 

1 



clenum irea şi încredin1at contractului contractului 
adresa conuactul 

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

/ 
/ 

Soţ/sope .... ....... .... 

/ 
/ 

Rude de gradul I'J ale titulruului 

/ 
/ 

............ 

Societăp comerciale/Persoană fizică 

V automată! Asociapi fumitialel Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăp 
civile profesionale sau sociemp civile 

/ profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avoc.at/ Organizatii 
neguvemamentale/Fundapi/ Asociaţi{> 

t ) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2

) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia ş i rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia 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 Semnătura 

!5:.??.9.. .... ?..(!/.f... 

2 




