DECLARAŢIE DE INTERESE

naţionale, instituţii de credit,

companii/societãţi
1. Asociat sau acţionar la societãţi comerciale,
membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
economic, pre

Unitatea
- denumirea ºi adresa -

Calitatea deţinutã

grupm de interes

Nr. de Pãrţi

Valoarea totalã a

soc'iaie sau
de acţiuni

pãrţllor sociale ºi/sau a
acţiunilor

2. Calitatea de Fembru În organe,e de Conducere, adm,n,Strâre º, Contro, a,e SoC,etãţ,,or Comerc,a,e, a,e reg,Î,or
=omDaniilor/societãţilor naţionale, ale instituţiilor cle credit, ale grupurnor de interes economlc, ale
âutonome, ale companiilor/societãţilor
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor

#nãtftresa

Calitatea deţinutã

Valoarea

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor
3.1.....

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau neretribuite,deţinute în cadrul
pamdelor polltlce, fiincţia deţinutã ªi denumirea partidului politic:
4.1.....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţã juridicã, consultanţã ªi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitãrii
funcţiilor, mandatelor sau demnitãţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local ºi din fonduri externe ori încheiate cu
societãţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/mi norita r:

Procedura
Data
Valoarea
prin
care a
contractantã:
tipul
Durat6
fost
încheieril
totalã a
denumirea ºi
contractului
contractului
încredinţat
contractului
contractului
adresa
contractul
Instituţia

5,1 Beneficiarul de contract: numele,

prenumele/denumirea ºi adresa
T'tular.....

Soţ/soţie
Rude de gradul 11) ale titularului

Societãţi comerciale/Persoa nã fizicã
autorizatã/ Asociaţii familiale/Cabinete

indMduale, cabinete asociate, societãţi clvile
profesionale sau socletãţl civlle profesionale

cu rãspundere limitatã care desfãºoarã

profesia de avocat / Organizaţii
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege pãrinţi pe linie ascendentã ºi

copii pe linie descendentã.

2) Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarulLi de cbntract unde, prin calitatea
deţinutã, titularul, soţul/soţia ºi rudele de gradul 1 obţin contracte, aºa cum sunt d inite Ia pct. 5.

Prezenta declaraţie constltule act publlc ºi rãspund poi:rivit legii
inexactitatea sau caractertil incomplet al datelor menţionate.
Data comp,etãrii .`*#..P.3...Z.4?.

Semnãtura .,

ehale pentru

