
DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Sabsemnata,
de C(>11,s I 'bec Local
CNP /53D'011j dltoo Ittr

~
ilaI/ei 00~r ,având funcţia

la Cpl'l;;l. Locol qf C4Ct/. Mr~ii ,
,domiciliul toM:. f"1c'S/-alciî ;{r. It,,? . lui f.1rrLdoi

I 7

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, instituţii de credit, grupuri de I
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: i

Unitatea
Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1. ..... -: /
/ /

- / /
~. / /

/ /

-:
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa - J
•••• 1

4...1 .•...• -'
/ /

/ /
/
/

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ...... /' /

-rGr / /
/ /

-: /
~

4. Calitatea de membru în organele de conducere; administrare şi control, retribuite sau neretribuite, I
detinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ...... /

/ /
/ /
/ /

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
maioritar/minoritar:
5.1Beneficiarul de contract:numele, I Institutia IProcWuraprinl Tipul I Data I Durata I Valoorea

1



ţrenumeledenumirea şi edresa contra.:tan1ă: caeafost cont:ra:fului îocheierii controctului to1alăa
denumirea şi înID:linţat contJ:amlui con1roctului, edresa COl1IJ:oc1ul

TItular ............... .:
&f9Jţie ............... / /
Ru:Ie de graiul 11) ale titularului v /
............ / /
Societăţicomerciale/Pesoanăfizică V /autorizatăIAsocieţiifaniliale/ Cabirete

Vindividuale,cabineteasociae, metăţi

••
civileprofesionaleSilimetăţi civile
profesionale curăsptrrrlere limitatăcare
desfăşoară profesiade avccatl Organizaţii

e/FuOOaţiiI ~) -:
"' <, "

1) Prin rude de gradul 1 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 Iobţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctul 5.

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

Data completării Semnătura

....~~ .,') -0'5 ·20 d Y................................... 't:

-
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