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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ~ , avâiurtuncţîă
de Ojoua-,(lx va' &-V_ ia MÎMI^TB^LUL AVBOR -PÂkJRxio R ,___  ,

CNP , domiciliul

9
cunoscând prevederile a r i  292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

interes economic» precum şi membru In asociaţii, fundaţii sau alte oirgankafii neguvernamentafle
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

autonome, afle companii 
9 al

e credit, ale grupurilor 
i afle altor organizaţii neguvermamentale;_____________

U nitatea  
Şi

C alitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2,1

3, Calitatea de membru In cadra! asociaţiilor profesionale sindicale
j .

4  Calitatea organele 
?

. administrare şi control, 
şi

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 ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pimii nete/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contactului

Data
încheierii

Durate
contractului

Valoarea 
totală a

1 — ¿tC-
| Conform cu originalul



r ......................... denumirea şi încredinţai contractului contractului
adresa contractul

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

Soţ/soţie................... )

Rude de gradul I'J ale titularului

Societăţi comerciale7 Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

------—.. .

1} Prin rude de gradul / s e  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara  num ele, denum irea 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin  de 
5%  din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

p o triv it legii

Semnătura

2 ___ ________

iConfo


