
Mr S'O/iz. a3 2o!G

DECLARAŢIE DE INTERESE

bsemnatul/Şubsemnata, -^W^z-Ă-C? __________  _____
folCfxJyT î£®&d1  /  ' la VfaLCCte, /£&&>£& /Q^i%k

iP

, având funcţia

domiciliul
y  s

uoscând prevederile ari. 292 din Codul pena! privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

Unitatea 
-  denumirea şi adresjp'''''^^

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiuni lj>r
1 / /

/
/ y '

/ /
/ /

/ X  _
Calitatea de m em bru în orgauele de conducere, adm in istrare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 

giilor autonome, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupurilo r de interes

Unitatea ^  
— denumirea şi a d r e s ^ ^ ^

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1........
s '

s ' s '
/

Calitatea de m em bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale_________________ ___________
\  oÎtciXPuJ f p ‘ţ'U&frJ MM PrOp̂ H  ̂ ¡QA Vdr
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Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi con trol, retribuite sau nereţribuite, 
iţin u te în  cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denuipirea partidului politic_________  _______

C ontracte, inclusiv cele  de asistenţă jurid ică , consu ltanţă şi civile, obţinute sau aflate în  derulare în tim pul 
:ercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetu l de stat, local ş i din fonduri 
rterne ori încheiate cu societăţi com erciale cu cap ita l de stat sau  unde statu l este acţionar  
ajoritar/m inoritar:__________
IBeodidatul de contract nunele, Instituţia Ptocetkaaprin j Tipul Data Durata Valoarea

Se cortificâ că prezenta copie este 
conform cu originalul care sa găseşte^ 
la Biroul Resurse Umane



annneie/denumiiţaşi adira canfiactanfă: 
denumirea şi 

aclesa

care a fœt 
'ncredinţaî 
contractul

cxrtrartului îrd>eieai
coniraduhii

contactului tofalăa
contactului

Hilar................ .

-

iţ/soţie...............

ide de graiul 1 ale Mulamlui

idetăţi oomerdale/Pfcisoană fizică 
tonzabV Asociaţii feinihale/ Cabinete 
iividuale, cabinete asexaate, societăţi 
ale profesionale sau societăţi dvilc 
Mesiorale cu răspundere limitată care 
sfaşoarâ [TOÎesia de avocaf/ OrgmK^ii 
guvernamentale/ Fundaţii/ A.sndaţii2)

n Prin rude dc gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Sc vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea-deţinută, titularul, 

ul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie  con stitu ie  act public şi răsp u n d  p otriv it legii penale pentru inexactitatea sau 
actcru! incom plet al d a te lo r  m enţionate. *•

Data com p letării

3.% ,.


