PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C .C .J.
S.R.U.D. Nr.

^ 5"

Ziua^..?.. Luna^^.... A n u l^ î^
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsem natu l/Su bsem nata,
de
CNP

la
. dom iciliul

cu noscân d p rev ed erile a rt. 2 9 2 din C odul penal privind falsul în d eclaraţii, d ecla r pe p ro p ria răsp u n d ere:
1. A sociat sau a cţio n a r la societăţi co m erciale, com panii/societâţi naţiim ale, instiLulii de cred it, g ru p u ri de
in teres eco n om ic, precum şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte ori;ani/ aţii n egu vern am entalc:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
părţilor sociale
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1-1....... iJ^M

& > U (X

2. C alitatea d( n icm h rii în or»»ni'lv di* i'o iid u im '. ad in iu isiru rc )i co iiiro l ale so cietăţilo r co in e rcia lc. sile
reţţiilor autonom e, ale ci>m|Kiniilur M icirtaliinr naţîoiiMlc. ale In siiiiitiiliir ilv c rrd ii. ale •»rupunlur de in teres

d etin ute în cadi ul p .in id v lo r p o lîlire. fui^eiiu d eţin u i» >i denum ii ca ii.iiiid u lu i politic
4.1

5. C ontract-e, inclusiv cele de asisten ţa ju rid ic a , co n su ltan ţă şi civile^ obţin u te sau a flate în d eru lare în tim pul
ex ercitfirii fu iictiilo r, m an d atelor sau d eîn n itâţiln r pu blice fin an ţate de la buKetul de stat, local şi din fonduri
ex le riie ori în ch eiate cu socielâii co m erciale cu cap ital de stat sau unde statu l este a cţio n a r
5.1 Beîîeficiatul deccKitiact: numde,
prenumeWdauimirea şi adresa

bstitulia
ccfiliactan&

PiDcedumjrâi
caieafost

antractului

Data
îndieierii

Durata
contractului

Valoarea

denumirea şi
adresa
Titular....................

Î^ A

mciedintat
oüiiUix:^

contractului

octT&actului

CoiüJl

Sot/sotie....................

A

Rude de gradull'ale titularului

Soaeiăii ocmeiciale/ Persoana fiacă
autmAila/Asodaiii femiliaWCabinete
individuale, cabinele asociate, sodetăţi
civile profesionale sau sodefâţi civile
profesionale cu lăspundeie limilalăcare
dcblaşoaraprofesia de avocat/Qt^nizaJn
n^uvanamentale^ Fundaţii/Asodatif’
^Prin rude de gradul I sq înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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.

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

Data completării

