
DECLARAŢIE DE INTERESE 

1. Asociat sau ac ţionar Ia societăţi eomerciale, companii/societ ăţ i na ţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ş i membru în asocia ţii, funda ţ ii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţluni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . ş1/sau a ac ţiunilor 

2. Calitatea de nieinbru în organele de conducere, a(Iiiiinistrare şi control ale societ ăţilor comerciale, ale 
i•egiilor autononie, ale coinpaniilor/societ ăţ ilor na ţionale, ale institu ţ iilor de credit, ale grupurilor de interes 
econoinic, ale asocia ţ iilor sau funda ţ iilor oi•i ale altor orgaiiiza ţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 	...... 

. Calitatea de niembru în cadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1...... 

4. Calitatea dc membru în organelc de conducere, administrare ş i control, retribuite sau neretribuite, 
de ţinute în cadrul pai•tidelor politice, fuIic ţ ia de ţinută  ş i denumireajia-rtidului 1)olitic 
A . 1 
.-ţ L 	 - 

5. Coiitracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridieă , consultan ţă  juridică , consultan ţă  ş i civile, ob ţinute ori aflate 
în derulare îii timpul exercit ă rii fuiic ţ iilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe ori înclieiate cu socict ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac ţionar rnajoritar/niinoritar: 
5.1 Beneliciaiul de contt: numele, 

nie1e/denia şikcsa 
lnstiiuţia 
onntă  

Proceduiaprin 
caiafost 

Tipul 
conüactului 

Data 
încheiii 

Duiata 
conùacudui 

1 	Va1oaia 
totalâa 



denumiœa şi încidinţat con1ii1ui contiatului 
adresa conftucùA  

Titular ............... _____  

Soţ/soţie 	. /ţ  

Rudeclegadu1 I»aletitulatului  
. 

Soci ăţi 	/Pxu ă1zică  
autoizată/Asociaţii filia1&Cabe 
individua1e 	easociate, societăţi 
civi1eptD1iona1e sau societ ăţi civile 
pskna1ecu râqxnidŒe latăcai 
d şcxptoilsiade avocat/ (nizaţii 
ieguvemamentale/ Fundaţii/Asociaţii2  

Prin rude de gradul I se înţelege părin ţ i pe Iinie ascendent ă  ş i copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/so ţia ş i rudele de gradul I ob ţ in contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţ iuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţ iunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data com le ării 


