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DECLARA ȚIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsenmiata,
de

CNP
pe PECIDE__45ENWC APR

la PRIKA BA3 , având funcţia
9

„ domiciliul ZK47 2205
7

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal| rivind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
3

1. Asociat sau acţionarla societăţi comerciale, rompanii/societăți naționale, instituţii de credit, grupurideinteres economic, precum şi membru în asociaţi , fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea o . RIa : Calitatea deţinută sociale sau părților sociale— denumirea şi adresa — e : ide acţiuni şi/sau a acţiunilorIl... iC—

2. Calitateade membru în organele de condu ze,administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilorautonome,2ale companiilor/so tăţilor 'aţionale, aleinstituţiilor€decredit, ale grupurilori€deintereseconomic, ale asociaţiilorsau fundațiilor«oriale “Ito r

-organizaţii neguvernamentale:
Unitatea

. Valoarea beneficiilor— denumirea şi adresa —
Calitatea deţinută

Ze | + e aa

|

=

Pesti
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor pi fesionale şi/sau sindicale3 IEaNO4. Calitatea de membru în organele de cond icere, Taa şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcția de înută şi denumirea partidului politie4...

RE
—

5. Contracte, inclusiv celedeasistenţă juridică, ronsultanțăjuridică,„consultanţă şi civile,obţinuteori aflateîn derulare în timpul exercitării funcțiilor, ma datelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat,localşi din fonduriexterneori încheiate + . societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
orenumele/denumirea şi adresa,

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

stiti Procedura prin
contractantă: care a fost

Tipul

!

contractului

1

J



contractului

Tr lar...

Soj/soţene ce

Rude de gradul 1” ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizicăat Asociatii Gumiliale/ Cabi

individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii”
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii

D Prin rude de gradul ] se înţelege părinţi pe1 nie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa »eneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

2)

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, : şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acţiunila care declarantu împreună cu soţul/soția şi rudele de gradulI deţin mai puţin de
5% din capitalul socialal societăţii, indiferent de m. «dul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Lat[APP


