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DECLARAÞIE DE INTERESE

cunoscând prevederile ari. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspunde[.eAsociat sau acþionar la societãþi comerciale, companii/societãþi naþionaleþ instituþii de creditg gE.upuA !
interes economic, recum ºi membru în asociaþii, fundaþii sau alte or anizaþii ne uvernamentale:
Valoarea totalã a
Nr. de pãrþi
Unitatea
lJ L J L lul,u
sociale saudeacþiuni ,
Calitatea deþinutã
pãrþlior Soclaºi/sauaacþiun
-denumirea ºi adresa -
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2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare ºi control ale societãþilor comc-L€.U;`, "
regiilor autonome, ale companiilor/societãþi]or naþionale, ale instituþiilor de creditg ale grupuriior de
economic, ale asociaþiilor sau fundaþiilor ori ale altor organizaþii neguvernamentale:

Unitatea

~ denumirea ºi adresa -

Calitatea deþinutã
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3. Calitatea de membru în Cadrul asociaþiilor rofesionale ºi/sau sindicale:
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ºi controlg retri`buite sau nere€ri`bî.F;Îf

ELHE HdmimHizmHmE"ii, m"HfflN+EiumEriHU+ "EE=mEEi mEmmffl H.fflEm" mHHF= , q

]]=

5. Contracte, Înclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþãjuridicã, consultanþã ºi civile, obþînute ori aflate
în derulare în timpul exercitãrii funcþiilor, mandatelor sau demnitãþilor publice finanþate de la buget" de
stat, loca! ºi din fonduri ext6rne ori încheiate cu societãþi comerciale cu capital de stat sau unde statui este
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! civiie pmftiorrie sau rieffi civne
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* 1) Prin rude de gradul 1 se înþelege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.

*2) Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deþinutã,
titularul, soþul/soþia ºi rudele de gradul 1 obþin contracte, aºa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarã
contractele societãþilor comerciale pe acþiuni la care declarantul împreunã cu soþul/soþia ºi rudele de grad-L!l `i'
de-þin mai puþin de 5% din capitalul social al societãþii, indiferent de modul de dobândire a acþiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act pub]ic ºi rãspund potrivit ]egîi penale pentru inexactitat{;:-î ,\,it,i.]
caracterul incomplet al datelor menþionate.

Data completãrii

/..f....f!...4:.-®2f2.±..!...

2

