
DECLARAȚIE DE INTERESE

„ Subsemnatul/Subsemnata, Cote LWACor C-77N
, având funcţia

de ///sPEczoR R3/STEN ŢI la __PRMĂRIR ORASULUI PRL
CNP. _» domiciliul _Jua . OL7, PazS

Li

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsulîn declaraţii, declar pe propria răspundere:

2 Nr. de părţi Valoarea totală anitalea
Calitatea deţinută ial ilor social— denumirea şi adresa — inu RR e Saal pă E SOSIode acţiuni saua acţiunilor

Unitatea
. a ..— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanţă şicivile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cusocietăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

Instituţa Procedura prin
| Data Valoarea5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: carea fost Tipul

| anoheierii
Durata

| totalăaprenumele/dlenumirea și adresa denumirea şi încredințat|contractului contractii contractului
luiadresa

| contractul |

|

SOj/SOŢIE „neen ai |

Rude de gradulTale titularului Ce |

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
zată/ Asociatii fariliale/ Cabinte

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

|

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

D Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă 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 contractelesocietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună ci soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incompletal datelor menţionate.

Data completării Semnătura
|Z.06.2o20PP WPBROROReRoeNa a mooo anu acnee OO Deea ANOO en aataa


