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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul /Subsemna ta ,  H v î  \ f \ V \ __________________________ , av ând funcţia
de G t s ^ s L A 't A  ___________ la H \  K1) t-CO- <x0 f-K h U  ^ 1 & £L _  ,
C N P  , domiciliul

/ a . ’ 
cunoscând prevederile art.  292 din C od ul  penal privind falsul în declaraţii ,  declar  pe propria  răspundere :

I. Asociat  sau acţ ionar  Ia societăţi comerciale,  comp 
interes economic,  precum şi m em bru  în asociaţi i ,  ftuu

anii/societăţi naţionale,  instituţii de credit,  g ru p u r i  de  
aţii sau alte organizaţ ii  neguvernamentale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa  —

C alitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale  sau 
de acţiuni

V aloarea totală a 
părţilor sociale  

şi/sau a acţiunilor
l . l .......

2. Cali tatea de membru în organele  de conducere ,  administrare  şi control ale societăţi lor comerciale,  ale 
regiilor autonome,  ale companii lor/societăţ ilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale gr upu r i lo r  de interes 
economic,  ale asociaţ ii lor  sau fundaţ ii lor  ori ale a ltor organizaţ ii  neguvernamentale:

Unitatea 
denum irea si adres;

Calitatea delim ita V aloarea beneficiilor

3. Cal i tatea  de m em bru  în cadrul  a so c ia ţiilo r p rofcsio na le şi/sau sindicale

4. Cal i tatea de m em bru  în organele  de conducere ,  administrare  şi control,  retribuite sau neretribuite,  
deţinute în cadrul  part idelor  politice, funcţia d e ţinută şi denumirea part idului  politic _________________
4.

5. Contracte ,  inclusiv cele de asi stenţă jur idică ,  consultanţă şi civile, obţ inute sau af late în der u la re  în timpul 
exercitării  funcţiilor,  ma nda te lor  sau demnităţ i lor  publice finanţate de la bugetul de stat,  local şi din fonduri  
externe ori încheiate cu societăţi comercia le  cu capital de stat  sau unde statul este ac ţ ion ar  
major i ta r /minori t ar :
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Institutia Piocedura prin Tipul Data Durata Valoarea



prenumele/denumirea şi adiesa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

Titular....................

Sot/solie....................

Rude de gradul 1 'ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfaşoaiă profesia de avocat/ ( )iganizaţi i 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţir1

n Prin rude de gradul I  se în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titularul, 

soţu l/soţia  şi rudele de gradul I obţin contracte, a şa  cum sunt defin ite la punctul 5.

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

Data completări i  Se m nătu ra

.....


