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DECLAIUŢIE DE INTERESE
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Subsemnatul/Su semnata,
având funcţia de
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, cunoscând prevederile
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art. 326 din Codul penal

privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere:
1. Asociat sau acţionar la societãţi comerciale, companii/societãţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de lnteres

economic, precum ºi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea ºi adresa -

Calitatea deţinutã

Nr. de pãrţi

Valoarea totalã a

sociaie sau

pãrţilor sociale ºi/sau a

de acţiunl

acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de cx)nducere, administrare ºi control ale societãţilor comerclale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societãţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale

Unitatea
- denumirea ºl adresa -

Calitatea deţinutã

Valoarea
beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale ºi/sau sindicale:

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ªi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinutã ºi denumirea partidului politjc:

4.1-. .':=.-_

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţã juridicã, consultanţã ºi civHe, obţinute sau aflate În derulaiE
funcţiilor, mandatelor sau demnitãţilor publice finanţate de la bugetul de stat, Iocal ºl din fonduri e)În tjmpul exercitãrli

externe ori încheiate cu

ºQletãţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,

prenumele/denumirea ºi adresa

Procedura
Instituţia
contractantã: prin care a
tipul
fost
denumirea ºi
încredlnţat contractuluj

adresa

Titular.....

cofltractul

Data

Durata

Valoaree

încheierii
totalã a
contractului
coritractiilul
contractului

Soţ/soţie

Rude de
i`) ale titularului
Societãţl comercia le/Persoa nã fizicã
autorizatã/ Asociaţii familiale/Cabinete
indlviduale, cablnete asociate, societiţi civile
profesionale sau socie[ãţi clvile profesionale

cu rãspundere limitatã care desfãºoarã
profesla de avocat / Organizaţn

neg uvernementale /Fu ndati i /A<nria+i i2`
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2) Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contractdescendentã.
unde,
______,
' ..,,,,,
deţinutã,
-„„„„ iiiuiaiui,
titularul,
5uLui/soţia
Soţul/Soţia
ºi rudele
ºi rudele
dede
gradul
gradul
1 obţin
| obtincontracte,
cantrar+a aºa
ac:a
cum
~i sunt
.--.. h.
definite
J- prinr'la
pct. \J,\j(J
5.
calitatea

Prezenta declaraţie constituie
act __-public
ºi rã§pund potrivit
legH penale penti.u
_____
r--''`' 71 ,a®l,V,lq
1)0
inexactitatea
inexactitatea
sau
sau
€aracterul
caract.Hli
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Semnãtura

