
DECLARAŢIE DE INTERESE 

, domiciliul 

Nr . /~ 

CO~fl:NA V.A .... \1:\ DliZAL1.1Jl 
Pnru,·~RIA 1 co~;siLmL LOCA I. 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerchlle, 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 ş i/sau a acţiunilor 
1.1.. .... -

~ -
--------------------2: fCalifălea de % enib-ru 1i!llrganel'e"'(de fcontlucere, aoministrârefşi 'Control a1e societăţil6r comer.ciăle,-1dle· 

regiilor autonome, ale companţilor7societăţi1Qr naţionale, ale instituţiilor de crediţ, ale grupurilor de interes 
economi~, ale asociaţiilor sa ti fundaţiilor,.ori ale altor org-anizaţii neguvernamentale: 9 - .. 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa-
2.1.. .... --- f_-----

-------------_.---:-
3. Calitatea rde membru în cadrul asocia1iilo~Jprofesionale_şi/sâu sinilicale 

.. 
--

3.1 ...... t1 ew !.:JIU< T_-6 . s . - -toua v tl ~.::x? nJLC.U r;>~64C<. {/1 cufttt. puţ_CtâD . 
...-- --..... / 

J 
/ 

/ 
~. (Calitâtea de membru ~în organele de con'UÎîcere, ·administrare şi con'trol, retribuite sau nere"triOuite,,, 
rdltinute ~îîftcadrul lpartidelorijlolitice, funcfiaJ,(l(r'ţin ută Şi fden umirea Jp1irtidului ~politie 

~· 

4.1.. .... -----------_...... 
•s .tcon:tracte, inclusiv cel.ţ de asistenţă ~uridică;{tbnsultanţă juridică, consUltanţă şi ciyile, obţinute ori anâte 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor. publice finanţate de la bugetul de 
stat, local ş!jl~in fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de sta sau unde statu este 
acţionar 1ma · oritar/minoritar: , t "' 

5.1 Beneficiarul de contrnct: m.nnele, 
1 

Institutia 1 Pnx:edtnaprin 1 T~ 1 
Data 

lc!:ui l 
Valoorea 

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: careafust contractului încheierii totală a 

1 



denumirea şi încred in jat contractului contractului 
adresa contractul 

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

/ 
/ 

SoifsoDe ... .... ........ / 
/ 

Rude de gradul I') aletitulamlui 

/ 
/ 

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

Sociefăti cornerciale/Persoană fizică V autorizatăl Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

~ 
civile profesionale sau societăţi civile 
pmfesionale cu 1~undere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ OrganizaDî 
neguvernamentale/Fundatii! Asociati) 

J) Prin rude de gradul! 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 deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
soc ietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia ş i 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 

...... !..?.~ .. f(?..cf:.f?!:?.(s-

2 




