PARCHETUL DE PE LÂNGÂÎ.
S . R . Ü J ^ r . ...
Ziua íl.. Luna í? .€ ... Ánu

DECLARAŢIE DE INTEREÎSE---------------------Subsemnatul/Subsemnata,

de

_____ _________________

CNP

t i 0>

¿ ^ 0 l t>(-l T~A-

, având funcţia

C^OÍíl áx.

la to ^ e U J tL J L oU
lic iliu l
, domicUiuKj!JljaúlJL)ifiJ}iL,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
l . Asociat sau. acţionar la societăţi
naţionale,
interes economic, precum şi membru în asaciaM ifu$& atii;M alte organizaţii
Nr. de părţi
U nitatea
C alitatea deţinută
sociale sau
- denum irea şi adresa
de acţiuni

creditj^girupurl de
___________
V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1

2; Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autţiiQme, ale com paniilor/societăţilor naţionale, aie instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic,.alevasociaţiilor sau fundaţiilor.ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
C a lit^ e a deţinută
V aloarea beneficiilor
denum irea şi adresa
2.1

3fi€aUtateâ d e membru în ca^rul ăşociaţiilor p rof^ ipnăle şi/sgu sindicale
3.1

4. Calitătear d e membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cad ru lp artid elor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic :
V
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau dem nităţilor publice fînanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Bénéficiant de contract numele,
praiumeWdenumireaşi adresa

Instituţia
caitractanfâ:

Procedura prin
careafost

Tipul
coTtiactului

Data
încheiaii

Durala
cxxTtractului

Valoarea
îotalăa

denumirea şi
adiesa

îixrcdin^
coTtractul

contractului

contractului

Titular..................
-

—■

Soţ/soţie..................
»—
Rude de gradul l‘^ale titularului
_
Societăţi comerciale^Pereoană fizică
autorizată/ Asociaţii femiliale/ Cabinete
individuale, cabină asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfâşoară profesia de avocat/Or^niza^
n^uvemamentale'Fundaţii/Asociaţii^^

-

—

-

Prin rude de gradul IsQ înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social ai societăţii. Indiferent de m odul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Seriţn^Airi^

