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DECLARAŢIE DE INTERESE

Sufogemnatui_________________ Antonescu Adrian .............. ..................................... . având funcţia
de ÇonsHier ________ _____ Sa. ̂ Ministerul Apelor siJ^adisdloi!_____________________ 9.

__ CNB____ ____ domiciliu!

cunoscând prevederile ait» 292 dm Codul penal privind falsul în declaraţii? declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şnnembru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguveinamentale: V :

Unitatea 
-  denumirea şi adresa ■ Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1

2. Calitatea de membru în Urganele de conducere; administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de crédit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori aie altor organizaţii neguvernamentale;___________________

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru m cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau {sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partiduhii poliţie
4.1

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 bugêtiil de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esţe 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 1 Institua ftoceduiaprin Tipul Durafa Vaîoaiea
pi^um detîm in'niim şiadra | contedantă: caiea fost œnfôadului mdiderii Gonttaciuîui tdalăa

1



dmiuniieaşi
actesa

moedinfat
conbadul

contractului contractului

Titular................
- - - - - -

So^soţe................

Rude degmdul I1} aletrtulaiului

SodeSţi oomerdaî^Peîsoană fizică 
autorizai/Asodaţii femiliaîe/ Cabinete 
iiidividuale, rabineteasodaie, sctidăţi 
dvife profesionalesau sodeăţi civile 
piofeionaleeu ¡ăspuncfee limitata cais 
desâşoaîă profesia de .avocat/ Organizai 
neguvonameital^Funda^ Asociaţii3

I} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pa linie ascendenta 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 îa care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenat® dedarafie ©Mstitok act pe Mie şi răspund potrivit Segni peraale peetrtw 
camcfenal roc©mnipS©t sil datelor menţionate.

Bate completării Semnătura


