
Subsemnatul/Subsemnata, 
de �G- �etf 
CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

la 

, domiciliul 

ANMDMRIDRUMC 
DE COMPARTIMENT PERSONAL ,.. """"'"' DE �ţL ŞI MERese 

zu:z{ Ll#ll�AIMI 202" 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I. I ...... 

2.1. ..... 

cjfonar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de crediţ, Je 
c, recum i membru În asocia ii, funda ii sau alte or aniza ii ne uvernamentale: 

- denumirea şi adresa -
Cal itatea deţinută 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de ac iuni i/sau a ac iunilor 

embru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerci 
m� ale. companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 

a i-asocia iilor sau funda iilor ori ale altor or aniza ii ne uvernamentale: 
Unitatea 

- denumirea i adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. Calitat�a de membru în cadrul asocia iilor 
3.1. ..... 

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 
ac ionar ma· oritar/minoritar: 
5.1 Bereficiarul de cont:ra:t: numele, 

umele/dem.nnirea i oclresa 
Jnstituţia 

contractan1ă: 
Pn:x:edura piin 

carea fost 

1 

TipLtl 
contractului 

Data Durata Valoorea 
încheierii contractului totală a 



denLDnireaşi î rx::redinţat contractului contra::tului 
adresa contractul 

Titular . .  „. „. „. „„ 

..r 

/' 
Soţ/�e . .  „ . . . . . . . .... 

V 
V 

Ra:lede gra:Jul II) ale titularului 
V . . . . . . . . . . . . 

/ 
Societăţi comerciale/Prnmnă fizică 

V autorizată! Nn:iaţii fumiliale/ Cabirete 
irrlividuale, cabinete arociate, societăţi 
civ ile profusiorale sau societăţi civile 
profu;iorale cu Iăspurrlere limitată care 

_;> 

desfăşoaiă profu;ia de avocat! Organizaţii 
neguvernamentale/ F undatiil Nn:iatif) 

I) 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 deţinută, titularul, 

soţul/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 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiuni lor. 

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

Data completării 

.. <?.f �: .. .f!..€. :.��l 

2 


