DECLARAŢIE

J2u Su

Subsemnatu l/SubsCili llata,
de
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DE INTERESE

V/O IL-f:-L
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la

, avâ nd

TOflL::i:'-rp/. b' , Se & ,

19-0 'U9//o0 lf" domici li ul
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el ,~ s-Evd2J IV
cunos când prevederile arI. 292 din Codu l pen al privin d fa lsul În declaratii, declar pe propria

Jet:! '

CNP

(fu

funcţia

/OC ,

3t' 9 ,
,
răsp u ndere :

1. Asociat sau ac(iil'nar la societăi i c;omcrciale. ~ompanii/societăti nafionale, institutii de credit, grupuri de
interes'economic, precnm şi mem6ru in asociaţii, fundatii sâu aUe organizatii 'ne!!uvernamentale:
Va loarea totală a
Nr. de p ă rţi
Unitatea
părţi l o r soc iale
soc iale sau
Ca litatea det i nu tă
- den umirea ş i adresa ş i /sa u a act iun ilor
de actiuni
•
1. 1. ... ..

,.../

/

2. Calitatea de meD.1bru în: organele de cond ucere, administrar e şi control ale societăţilor com.erciale, ale
regiilor autol)ome, ale compa n iiior/societătilor naţion ale, ale i n stituţiilo r de credit, ale grupu rilor de infercs .
economic ale asocialiilor sau fundatiilor. ori ale altoro~nizatîi'11e'!!uvernamentale :
' . -.. /. .'"
.
,
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Ca li tatea de tinută
- denumirea ş i adresa 2.1.. .. ..

----7
/'

/
3. Galitafea de membru în cadrul asocia(ii1or profesiobale şi/sau sindicale'

.."

"

:,:". "'.

~

',',;

3.1 ......

/

./

4. Calitatea de membru în or1fanelc ~de conducere, administrare şi control, retribuit(sa.(i\ neretribuite,
,.
deti llute IÎn cadrul partidelor politice, fu ncţia detinută şi denumirea partid ului politic

.

4. 1. .....

..--/
("

5. Contracte, incfusiv ,cele de asistenţă j u r.idică ;' co n su l tanţă şi 'Civile, obţi nu te sau afl ate În derulare îIt timpul
, exercită ri i funcţiilor, ma ndatelor sau dem nităji l or publice fi uanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
extcrne ori incheiate. cu societă fi comcrcia le eu capilal de stat sau unde statul este acţi onar
1
majoritar/minoritar:
5. 1Beneficiarul de
numele,
Institupa
I
1 Pnxerlura pin I Tip.!! I DIta I DJrnia I VaJoorea

=

CONFORM CU
ORIGINALUL

DECLARA ŢIE DE INTERESE
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dc
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,având funcţia
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r

la ,
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,domici liul

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii ,

răspundere:

declar pc propria

L Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, 'grupuri de
interes economic, precum şi membf1! in asociaţii, ,fundaţii sali alte or!!anizatii ne!!uvernamentale: .. ,
Valoarea to ta l ă a
Nr. de pă rţi
Unitatea
părţ i l o r soc iale
soc
iale
sau
Cal itatea detinută
- denumirea ş i adresaş i /s au a acţiunil o r
de actiuni

-

1. 1. .....

-

-

2. Calitatea de membru În organ'ele de coudllcere, administrare şi control ale societăţilqr comerciale, ale
regiilor autoDopte, lI.le colllpaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de-interes
economic, ale asociafiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
.
Unitatea
Valoarea bene fi ciilor
Ca litatea deţinută
- denumirea ş i adresa 2. 1.. . ...

-

3. Calitatea de membru În cadrul asocia fiilor profesionale si/sau sÎlidicale •
3. 1. .....

-

-

-

i

......
'

~:

.- •':J

4. Calitatea de menibru În organele de conducere, administrăre şi control, retribuite sau .neretribuite, .
detinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
•.
- ,. •. ,"
4 . 1. .....

I

,..-

,5. 'Contracte,\incl.usiv cele de asistenţă juddică, con,sultanţă şi civile, obţinute sau anate in derulare În timpul
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din' fonduri
externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este aclionar
majoritar/minoritar:
"
,
,
~5. 1Beneficiarul de oontJa:t numele,
Instituţia
I Procedura prin I Tipul I llia I DJrara I VakxIrea
I

1 \I'~xercitării funcţiilor,

•

,

I

DECLARAŢIE

Su bsem natul/Su bsem nata ,
de

DE INTERESE
, având functia

la

CNP
cunoscând prevederile arI. 2 2 din Codul penal privind falsul În declaratii, declar pe propria

răspundere:

'!'ictionar ~l a societÎiti comerciale, companii/societăţi nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundatii sau alte oreanizaţH neeuvernamentale:
Nr. de pă rţi
Valoarea to tală a
Unitatea
părţil or sociale
Calitatea d eţi nută
sociale sau
- denumirea ş i adresa de actiuni
ş i/sau a acţiunil or
1. 1. .....

1. Asociat sau

2. Califatea de 'membru în ' orglOfcle 'de cOJlducere, administrare şi control ale societăţiloJ ,co.mcrciale, ale"
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de'interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Un itatea
Valoarea bene fi ciil or
Calitatea d eţinută
- denum irea ş i adresa -

.

2.1. .... ,

3} Calitatea de !membru 'în cadrul asociâtiiJor profesionale şi/sau siIimcale

•

' ;;~

-',;;7':,

3.1. .....

4. Galitatel! d.r memDru în organele d~ con:rere, ,administrare şi control, retribuit~'f,s:~~ neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia de inută şi denumirea partidului politic· '
;;;.'
4. 1. .....

5. Contracte, inclusiv .:"ele ile asistenţă juridică, consultanţă şi civile, olifiitute sau aflate în dei:ulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiona ;'!'
.
majoritar/minoritar:
. "5. 1Bereficiarul de contJa:t: numele,
Instituţia
I Pt=lurn pin I Tipul I Dlla I [Amtta I Valoorea
I

DECLARAŢIE

/lot Ii r

12/flw ic/

Su bsem natu I/Subsem na ta,
de
'II/>' VMrM
CNP

~G

la

5.2701'9/;

, domiciliul

DE INTERESE

, având fun cţia
0 MA:' .!>zI &- (;) S&
CJ' (bar , t0e'leF (./,,(? d't(

G'llM/ a - Ph'/4/c,i(
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cun oscâ nd prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În

decl a ra ţii ,

declar pe propria

răs pund e re:

1. Asociat sau acfionar la slrcietăţi comerciale, companii/societăţi nationale, instituţii de credit, grupuri de
hileres economic, orecum si membru in asociatii fund atii sau aIte ore:anizatii nee:uvernamentale:
Nr. de pă rţ i
Valoarea tota l ă a
Unitatea
pă rţil o r socia le
Ca litatea d e ! i nu tă
soc iale sau
- denumi rea ş i adresa de acti uni
si/sau a acti unilor
1.1. .. ...
/

/'

/'

./ , -

7
/"

r

/"

/

./'

(

2; Calitatea de membru in

orgimele de cond",cere, administrare şi control ale societliţilor comerciâle,~!~~
regillor autollome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor iI~ interes
!lI. ' .
economic. ale asociatiilor sali fund atiilor ori ale altor o1"e:anizatii nee:uvernamentale:
Unitatea
Va loarea benefi ciilor
Calitatea de!in ută
- denum irea ş i adresa 2. 1. .. ...
-/

-

...-

~

~ ,,/

------

---

-----

3. Calitatea de:;m embru în cadrul asociatiilo1" orofesionale si/sau sindicale

"

/

3. 1. .....

- ---

. .. .-_."
"

-

. ... --~;::;-.

D.~~?alitatea ilc"'iinem brii tin .organele deconducere,"' ătlministraTC şi co~ntrol, retribuite;'sa~~'n e~e)~~u\t~,

---

de inufe in cadruloarfidelor ,oolitlce, functia d~tinută si denumirea oartidului oolitlc
4.1. .....

--

------

.' ;~.

.,

S. ConJracte, i~lusiv cele de asistentă juridică, consultanţă şi civile, obtinute sau aflate în derularţ in timpul
exercită rii functiilor, mandatelor sau demnitătil o r publice tîna ntate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societă ţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
,
ma ioritar/minoritar:
5.18erdiciaJui de crnn:rt numele,
I
InstillJ!ia
I Prccedum rrin I TipJl I Lata I DJrnIa I VaIoorea

•

DECLARA ŢIE DE INTERESE
I

/O,u

Subsemnatul/Subsemnata,
COJ,lSlLICt<
de
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la

/~.212ooXJS
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fu~ia
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cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii,

declar pc propria

răs pundere:

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de
:
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte oreanizaţii neguvernamentale:
Ne. de p ărţ i
Val oarea tota lă a
Unitatea
p ărţ i l o r soc iale
Calitatea deţ inută
sociale sau
- denumirea ş i adresa ş i /sa u a acţiunil o r
de acţiuni
1. I .... ..
IJCWO~!p4:!..
/0,30k./
S0. jj/ Q-f.2R
00%
~RL

ÎOPLEI7

---

/'

LA2

/52c

-------

2. Calitatea de ,fuembru În orga~ele de condutere, administrare şi conJrol ale socictătilo~.~t~merciale, ale
regiilor autonome, ale com,paniiior/societătilor nafionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intereS'
economie ale asociaţii/or sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvernamentale:
Unitatea
Calitatea d e ţinută
Valoarea bene fi ciilor
- denumirea ş i adresa2. 1. .....

-

~

.---

::>-

----

3.;Calitatea de membru În cadrul
3. 1. .....

"

asociaţiilor

profesionale şi/sau sindicale

~ ,i

-'0

"i:..... ,

')

/'

4. 'Calitatea de membru În" organele de' conducere,' administrare şi control, retrib.uite sau nerefribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, functia deÎinută şi denumirea partidului politic
4.1. .. ...

..../

--..,
5. Contracte, inClusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţiriute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheia e cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
',c
,f
majoritar/minoritar:
5. 1Beneficiarul de COOtr.lCt numele,
1rNilu(ia
I
I f1=durn pin I Tipul I cam I Durata I VaIoorea
~:

"

DECLARAŢIE

Su bsemnatul/Su bsem nata ,
de
ce lU,' c /(; (2
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CN P

,oc

, domiciliul

DE INTERESE
, având

( O!I EI
iQ,!)/

el

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Calsul În

NI?

funcţi a

39-1-

declaraţii ,

declar pe propria

răs pundere:

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau ~lte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea to ta l ă a
Nr. de pă rţi
Unitatea
p ărţil o r soc ia le
Ca litatea d e ţinută
soc iale sau
- denumi rea ş i adresa ş i/sau a aetiunil or
de aet iun i
1. 1. .....

-

----

----- -----

----

2. Calitalea de membru în organele de condu-i:ere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,' ale
regiilor autono.me, ale companiilor/societăţilor nJitionale, ale instituţiilor de credit, ale grupunlt;lr de interes"
..
economic, ale asociâtiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea benefi ciilor
Ca litatea deţi nută
- denum irea ş i ad resa 2. 1. .....

----

------ -----....

--

3. Calitatea de membru În cadrul asocialiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. .....

.'

.'., ,

---

4. Calitatea de membru în organc;le de conducere, administrare şi control, retribuite sau ineretribuite,
delinute in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
.
.
.
4. 1. .....

5. Contracte, inclusiv cele de asis tenţă juridică, consultanţă şi civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul
exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice linantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
maj oritar/mino ri ta r :
.
r
n,riu;,
5. 1Beneficiarul de = Ir:rt numele,
I PnxeJurn pin I TipUl I D!!a I Durata I Valoorea
I
.~

•

DECLARAŢIE

Er-/

Subsemnatu l /S~a ,

de
CNP

Co 11 j;I/~ (
( Coofld) II C>:2B
,

DE INTERESE
I
r-tf JUA )

j~

I

; 7

/

, având

funcţia

.

r

cUllosc,Înd prevederile rl. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii ,

declar pe propria

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la socil!tăti comerciale, companii/societăţi nationale, institutii de credit, grupuri 'de
interes economic, prectIm si membru in asociaţii, fundatii sau alte orl!anizatii nel!uvermimentale: . '.'" . '.
Nr. de pă rţ i
Valoarea tota lă a
Unitatea
pă rţil o r soc iale
Ca litatea d e ţinută
sociale sau
- denumirea ş i adresa de acţiuni
ş i/sau a actiunilor
1. 1. .....

./

"")
/
/
(

2. Calitatea de me.m bru'·îfi organcle;dc conauce~~mjnistrarc şi control ale sQcietăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor deinteres
economic ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Un itatea
Ca litatea de ţinu tă
Valoarea benefic iilor
- denumirea ş i adresa 2. 1. .....
/
(
J

3. Calitalca,dc mcliiliruiîn

cadrul . asociătiilor

I
profesionale şi/sau;liindicale

. , ,,'·,1· ' """ţ,."

. 'c

3. 1. .....
/'

'\
/
(

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute in cadrul pârtidelor IPolitice, functia detinută"şi denumirea partidului politic
4.1.. . ...
r

"

/

5. Confracte, inchisiv ceIe de asistenţă juridică, c6nsultantă şi civile, obţinute sau aflate în derulare in timpul
. exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
.
majoritar/minoritar:
Tndin,,;,
5. 18eneficiruul de contnrt numele,
I
I Procedura,.-in I TfIX.!l I !)ua I Dnta I Valoarea

DECLARAŢIE

DE INTERESE

S u bsem natu I/Su.b,sem na ta,
de
{2. &rE-rzEf..tT
CNP

lb3 1~ 13 /0Gel '

·-5 ţ-UE,ee' !-( .

cunoscând

prev~erile

, domiciliul

ar!. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii,

declar pe propria

răspundere:

~~~J.0~~t;~~u:acţio~ar. la ,socie>tăţi5om'!,r.~i<It\%.şJ~pJ!.niilsocietăţi naţionale, instiţ!lţii ~e cr"dit,grupu~.,<!e
' Ioter-eseconomic, precuin si 'membru În as'ociatii; fundatii sau alte orosnizatii neguvernamentale:" ," .)
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
sociale sau
părţilor soc iale
Calitatea deţ in ut ă
- denumi rea ş i adresa si/sau a actiunilor
de act iuni
1.1 ......

v
/

/

/

/

I

/

/

/

/

/

/
/

/

/

I

/

L

(

4.~~alit~teâl('d,e: memb\'ii În organele 'de coii'ilîf~erl);: ~dmin!strare şi control ale societăţilor comerciale, ale '

~ilJ'ci?·â~(cfilori.e; 'alt! co'mpaiÎiilorisocietă~iop~ii~ti6i1âi~, 'ale instituţiilor de credit, 'a legrupurilor de: hiteres
~~t~~'iriic-, ~Ie' asodaţiilor său' CnlÎdâtlilor orCfl$âitii?6r~ani~aţii neguvernamentale:
<'.; . , .'• ,Unitatea
- denumirea si adresa -

2. 1.. ....

Calitatea d eţinută

Valoarea beneficiilor

/'

/

/

,~

/

-

/

/
/
/

i[;l;{<!iali(atea,de membru În' cadrul asociaţiillir 'profe'şionale ' şifsiiu sindicale .
3.1 .. ....

,

"---;.

f-

.1

/

/

/

,.

..
':> .':

~

/

/

L

/

~·; fCalitatea ,~de ·membru În organele de cooilJicere,' administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
..
~'âe'tlnil'te'iii .cadrui partidelor politice, functia 'definută si denumirea partidului politic

4.1 .... ..

-

- ---,

/

/
/
r:.

L

L

/

';5. Contracte; inclusiv cele de asistenţă juridică, 'consultanţă jurid ică, c onsu ltanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau de mnităţilor publice finanţate de la bugetul de
. st~t, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
-'a ctionar majoritar/minoritar:
VaIaml
Instituţia
Data
5.1BeneficiaIul decontroct: !Unele,
Ptooxlurn JXin
T~
totlIăa
care a 1â;t
caltractului
în::lrierii
...,.... """'e'ebunirea si adn:sl
COOIIlUanlă:

I

I

I

I~I

:

DECLARAŢIE

DE INTERESE

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În

declaraţii ,

declar pc propria

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: .
Valoarea tota l ă a
Nr. de pă rţi
Uni tatea
Calitatea de ţin ută
sociale sau
pă rţ i l o r soc iale
- denumirea şi ad resa de acţi u ni
ş i /s au a ac ţiuni lo r
1. 1... ...

- -

---

- ------

.--

~

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ·ale com'paniilor/societăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grup-urilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea benefi ciilor
Cali tatea deţ in ută
- denumirea ş i adresa 2. 1. .. ...

.------

::----

----

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
,

3.1......

1--/1 ;:'/0'A k' Lr
...---,

'i/ A/d/ r/1-/

~

/

r~ .

~v

/

1 ,-<4/

I rb /F, e ri..- .,

d~~~-z.-<, <A-_ .R/

f <..<.A

~

1

L

,

\

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelorpolitice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic
4. 1. . .. . .

./'

./'
5. Contracte, inclusi;v cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau anate în derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
maj oritar/min ori ta r:
5. 1Beneficiruul de oontrJCt mrnele,
I Instituţia I Procedurn pin I Tip.!l I Dlta I DJrnta I Valoorea

-- -

- - - - - - - - - -- - - -

prenumele'dmnirea şi 00re;a

0C11lraCtantă:

denumirea şi
00re;a

cmtm:tului

care a fast
uxnx!in\lJl
cmtm:tul

încheierii
c01tm:tullu

llJ(aiăa

c01tm:tului

cOl1tm:tului

Tm.uar .... .....•.....

~
Soy'SO\ie .. ... ..... .....

-

~

. . . . ... . .. . .
Societ,'iţi col11cn:iaJel Pm;oonă flzică
aulllrizaIiV Ascciajii fumilialel Cabinele
individuale, cabn'C!e asociaIe, societăţi
civile profesionale sau societăji civile
profesicm le cu ră\pUlrln: Innillu,l care
desfaşooră Jmfesia de avocati ~i
neguvet11'1I11crllalei Fundatii' Ascciatil)

.----~

"-

~

~

Ru:Ie de gmJull 1) ale titularului

....

~

,

-

r---

-

"--~

---

,..-

-

,..--........

~

-

~

Prin rude de gradul I se Înţel ege pă rinţ i pe lini e asc en dentă ş i copii pe lini e d escende ntă.
Se vor dec lara numele. denumirea ş i adresa benefi ciaru lui de contract unde, prin ca litatea deţinută, titularul,
sOţu l/so ţ i a ş i rude le de gradul 1 obţi n contracte, aşa cu m sunt defi nite la punctul 5.
1)

2)

Preze nt a decl arat ie constitu ie a ct pu blic
canlcterul in co mplet al d a telor mentiona te.

Da ta

ş i răs pund

co mpl e t ă rii

potrivit legii pena le pentru in exllc tita tea sa u

Se mn ăt ura

. &. f2t.:.d.f?/k

2

CONFORM CU

ORIGINALUL

",

y

IJ.OGi ul (

DECLARAŢIE

.}()PESQ.I

Su bsemna tlli/Su bsem na ta,
Rf.ffi,(' I r(i
de
CN P

?,Q/r'/lit'.//J"

<:'âr'/t//iEI

, d/'<'-E,-

• domiciliul
declaraţii ,

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În
1. Asociat sau acfionar la societăţi W"'~' ~'Ale,
precum si membru În ~.

f .. n~

Unitatea
- denumirea ş i adresa -

-

1. I .

, având fun c ţia

/"'1 t91V1lf/#

la

/0uJotll {lult,

DE INTERESE

declar pe propria

răs pundere:

"," de credit, grupuri de
nalionale,
ii
le:
Va loarea totală a
N r. de pă rţ i
părţilor sociale
Cal itatea deţ inu tă
sociale sau
de -.:. , ;
ş i/sa u a
'1'

IU'

I~Hi sau alte

-

~

-

-

-

-

-

-

~

~

-

.,---

-

-

~

~

-

-

2. Calitatea de membru În orgauele de conducere, administrare şi control ale
w~ . . ,~. ,~, ale'
regiilor autollome, ale companiilor/societăţilor naţiollale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
.ic, ale"
sau fu
ori ale altor
"ii
"~P'lt ,le:
.
Unitatea
Valoarea benefici ilor
Calitatea de ţ i nu tă
- denum irea ş i adresa -

-

-

2. 1 .. ,

-

-

-

~

--

~

~

3. r.la., ••. de
3. 1

~"~h

,În

-

<1, ,.

.Ie

'U

.

şi!sau<;nc!;r.lp

,

~

,-

-

---

. 4. ·r.);t"tp." de membru În nr""n.l. de conducere, "a~in;<tfare şi control, ,~"ov .. ite ' sau neretribuite,
...... te În cadrul
"-' -". nniitirp f .. ne'i. "p'inn'li si denumirea nutidului . .,

--

4. 1

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,con S Ulranl:işi civile, VUI"'UI< sau aflate în U~'A În 'hnnnl
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul eSte acţionar
., .
:

5.1

lde .

: numele,

I

I

I>'rr mll"l pin

I

Tipul

I

IAta

I

Co

I

[)mrta

I

O I\t,l:"O
'liIG1tv. 'Ii", c
'.4l. Ul. U

-

••
.1

premnneleldenumirea şi 00res1

conlmctantă:

denumirea şi
00res1

QlI'C

a fost

contm::tului

Încredinţa!

încheierii
roltm::tului

ro1l!a:tului

taalăa

cmtm::tului

contractul

Titular ..............

-

-

-

,-

~

~

SoVSOIie . .............

-

Ru:Ie de gJa:luI "j1Tale tituIaruIui
...........

-

.---

,

r~

-

-

-

-

-

-

-

ScciCfăli roll&iaIeI Persronă fizică
m.naizaIă' A=iaţii

tiunilialelCabinctc
irdividuale, cabinele asociate, sociel<1ti
cr.ile rrofesimale sau socie!ăli civile
rrofesialaJe cu ~-dere lilllillllă QlI'C
desfăşaml rrofesia de avocati Og;mizaţii
negU"-'111aJ1101k1lel Fundatii! N;:x:iaţifl

-

-

-

Prin mde de gradul 1 se Înţelege părinţi pe lin ie a sce ndentă ş i copii pe linie dc sc cndentă .
l ) Se vor declara nume le, denumirea şi adresa benefi ciaru lui de contract unde, prin cal itatea delinută, titularu l,
SOiul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
1)

Prezenta declarati e co ns tituie act public
ca r acterul in compl et al datel or menţionate.

Da ta

ş i răs pund

Se mn ă tura

c o mpl e t ării

•

/

· ··· · · · . ··· . r··· · · · .

/j. OC . lu/C,

• • ~ •• •• ••• • o. · o • • ••• • • •••••• 0

potri vit legii penale pent ru in exactita tea sa u

•• • ••••

2

~J.

0(. [< ,le;

DECLARA ŢIE DE INTERESE
c:..

Uuc>P

CNP

)i,1,i,pd&

t.

~

'

Gttli1l11 ivOI

Su bscmnatul/Su bse mna ta,
i' ţ{tj (lFC/Qt'l 0L .)
de

Lft4 L/j!!

Cc>ll{(/ ~1 /.4

la
, domiciliul

I

C.Q/y

:TO~"11

, având funcţia

TO 1hF-T

)( i1. . 11.'% ,JJA

(61rM'!-t'liiff,er'f

cUllosClÎod prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii , declar pc propria ră s pundere:

1. Asociat sau acţionar la' societăţi comerciale, companii /societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum

şi

membru In

asociaţii,fundaţii

sau alte orf!anizatii nef!uvernamentale:
Va loarea tota l ă a
Ne. de pă qi
păqil o r soc iale
soc iale sau
Ca litatea de ţ inută
ş i/sau a acli un ilor
de acţ iuni

Unitatea
- denumi rea şi ad resa 1. 1.<:)"1,....,, IkW'w

100J"/ ' , H.I

/l.,II,A
/

Vlf>o r.ii4i

1.0 v/.,

)0<.;

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fnndaţiilor ori ale altor orf!anizatii nef!uvernamentalc:
Unitatea
Valoarea bene fi ciilor
Ca litalea d e ţinu tă
- denumirea ş i ad resa2.1 .. ...

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor pYofesionale şi/sau sindicale
3. 1. Plli'llttOl''l/J j'J4-CJ II! 1)) CJ:ffZ! 1- t../vhtt1.. iIli. (() (/! ~!lV--",;-, /J) tiL
(
îl UI i'J DI'I11,):+- .

{

~

>i/i 14 ./Vj)f tlţ.ti 4-

\

4. Calitatea i1e membru în organele de conducere; administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detiuute În cadrul partidelor politice, func(ia dejinută şi denumirea partidului politic
4.1. .....

-

5, Contracte, inclnsiv cele de asi'stenţă juridică, consultanţă şi civile, obtinute sau aflate În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice tinanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societă!i comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
,
mai ori tar/ minori ta r:
5.1 Beneficiarul de contmct numele,
Instituţia
I
1 Pnxcdwa >rin 1 Tipul 1 Dna 1 [)mJ!a 1 VaJoorea
1

Co

O 'Iv~O
1'?/O/N 'f.?/ţf C
'4l. l.Jl. l.J

••
"

Jrnllunele'denurnirea şi ;lliesa

care a fost

cootra::tanlă:

denumirea şi

illlwinţa!

;lliesa

coolnllUl

OOIllnllU1ui

incheierii
OOIllnllU1ui

coolnllUlui

trotIăa

00I1fra:tuIui

TItular . "" ,. " " ""

Soţ/so(ie .

.......... ...

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rldede gmdul l')aJetituiaruiui

-

..........

Societ<1\i OOInetdale' Petsoonă fizică
aullrizaIăI A.sociajii liuniliale' Cabu_
n1dividwle, cabn_ asociate, sociefă1i
civile plUfesimaIe sau sociefăti civile
pmfesimaJe cu ~ Innik1lă care
destăŢerd plUfesia de avocat! ot?nizaţii
neguvemamenlaJel Fundaţii' A=iaţif)

.~

-- --

-

-

~

~

Prin rude de gradul [ se inle lege părinl i pe lin ie ascendentă şi copi i pe linie descendentă.
Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin ca litatea d eli nută, titularu l,
sOiul/solia ş i rudele de gradu l I obtin contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5.
1)

2)

Prezenta decla ralie constituie act public
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data

şi răspund

completării

potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u

Se mnătura

~... ... .. .. .

....... l~.r&...I!2J~, .....

....................

2

:

•

DECLARAŢIE

DE INTERESE

10 pi fi

la
, domiciliul

, având functia

(, - ci

TO?{f7

cunoscfwd prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În declaratii, decla r pe propria

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp'anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
',
interes economic. nrecuntsi membrU' in asociatii. fundatii 'sau alte ol"!!anizatii ne!!uvernamentale:
N" de p ă rţi
Valoarea tota l ă a
Unitatea
Ca litatea de ţinu tă
pă rţi lo r soc iale
sociale sau
- denum irea ş i adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
1.1. . ....

-

-

-

2. Calitatea dil membrii În organele de couducere, adminisfrai1: şi control ale societăplor l:olnerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/s!,detAţilor naţionale, ale instituţiilol" de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asodatiilor sau fuudatiilor ori ale altor ol"!!anizatii ne!!uvernamentalc:
.'
Unitatea
Valoarea benefi ci ilor
Cali tatea d elinută
- denumirea si adresa2.1... ...

3. Calitatea de membru În cadrul asoeiatiilo""Droresionale si/sau sindicale
3.1. .....

4. Calitatea de membru În ',organele de condu"Cere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
.
detinute in cadrul oartidelor Dolftice fUDctia delinută si denumirea partidului pnlitic
4. l.. ....

-

5. Contracte, inclusiv.,icele de asistenţă juridică, consultanţă .şf civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitArii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stăt, locar şi din fondurI
externe ori Încheiate cu societă!i comerciale cu capital de stat sau unde statul ~te actionar
maioritar/minoritar:
.
S.I 8eneficiaru1 dccontrnct: numele,
Instituţia
1 1'n:x:edum1Xin I Tipul I llia
I DJraIa I Valoorea

r

,
•

,
•

rrenumele/denumirea şi 00resa

a:rura:1antă:

care a fast

denumirea şi
00resa

Îlutdinţlll

=tm:tului

încheierii
contractului

cmtm:tului

conna:tul

TItUlar ..... ..... .. ...

-

~

SoV9JIie

....

-

RI.xIe re gnrluII'I ale titularului
. . .. . .. . .. . .

tcAalăa

=tm:tului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

Socielăji axnen:iaIe/ Per.;oonă fizică

autcrizată' A=ia!ii fumilialeI Cabinete

irrlividuale, cabinete a=iate, socictlili
civile rrofesimale sau socictlili civile
rrofesiooale cu JăspurU:re limitată care

-

--

-

~JXOfesiareavocat/~

~Jvemarnfl1tale/ FundaţiV

.::?i'

Prin rude de gradul 1 se Înţe lege părinţ i pe li nie ascendentă şi copii pe linie descenden tă.
2) Se vor declara nume le, denumirea ş i adresa beneficiaru lui de contract unde, prin calitatea deţ i nută , titu laru l,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defi ni te la punctu l 5.
1)

Preze nta d ecl a raţi e constituie act public
caracte rul incomp let al datelor m e nţionate.

Data

ş i răsp un d

potrivit legii penale pentru inexactitatea sa u

comp l etă rii

... )~ ...Q..0.:.....2d~

.. .........

2

~~.~~.~~... .... ..
:

r

Su bsem natul/~b,semna)a,
de
:d::t:..( '-'fL
CNP
16'gel30IIO{),; 3

mi

cunoscând prevederile art. 292 din Codu l penal privind falsul În

declaraţii ,

declar pe propria

ră s pundere:

1. Asociat sau acfionar la societăji comerciale, companii/so-cietăti nationale, institUtii de credit, gr;!t:ri de
interes economic, precum si membru in asociatii fundatii sau alte orl!anizatii nel!uvel"namental~?;t ~:: 'i r •.
Nr. de pă rţi
Valoarea tota l ă a
Unitatea
soc iale sau
părţil o r soc iale
Cal itatea deţinută
- denumirea ş i adresa ş
i/sau
a acţiunilor
de acţ iun i
1.1 ......
/"
/
'--'

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
!'

/

~

~

2. Calitatea de memb.ru în ' organele de conducere, administrare şi control ale societăjilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale compauiilor/societăţilor naponale, ale institnpilor de credit, ale grnpnrilor de intereS
economic, ale asociatiilor san fnndatiilor ori ale altor orl!anizatii nCl!nvernamentale:
. '"
Unitatea
Valoarea beneficiil or
Ca litatea deţinută
- de numireaşi adresa 2. 1. .....
.~
/
/
/
~
~

/

/

/"

<.

L

."

3. Calitatea de membru în cadi'ulasociatiilor profesio.nale şi/sau sindicale
3. 1. .. .. .

/"'-

/

/"

e;

"

<c:

/

4. Calitafea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nere/ribuite,
deiiuute in cadrul partiilelor politice, fuuctia definută şi deuumirea partidului politic
4. 1. .. ...
/

./""
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică , consultanţă şi civile, obţinute sau' aflate în dernlare În timpul
exercitării (unctiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe OFi incheiate cu societăţi comerciale ' cu .capital de stat sau 'unde statul este actionar
. majoritar/minoritar:
5.1Beneficiarul de roma:t numele,
I lrNituţia I Pn::axlurn t=M I Tipul I DIIll I Durara I ValaJrea

prenumeleJOO1~ şi adre;:a

ccrrtroctantă:

care a fost

OO1~şi

îrcredin\aI

adre;:a

cootroctuI

TII11iar ... ......•.....

.-

Societili carotiale/ Persoonă fizică
autorizată! Asociaţii furniIiaIe' Cabinete

irdividwJe, cabirele a=iatt; socie!ă!i
civile J:rofesirnale sau societă\i civile
J:rotesi01ale cu ~ limimlă care
destlişooră J:rofesia de avocat' CAgpnizaţii

I

/

taa/ăa

c01lrndultu

/

j/
............

cootm:tului

,

SOVSQ\ie·········· .....

Rule de grrouJ l' Jale tituIaruIui

îrcOOerii
cOl1trndului

cootuduIui

/

,

.'

V

-

~'-~11C1taIelFurWţiVAg)ci<11iP

Prin rude de gradul ! se înţelege părinţi pe linie asce ndentă şi copii pe linie descendentă .
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută , titularul,
soţul/soţia ş i rudele de gradu l 1 obţ in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
1)

2)

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

potrivit legii pen ale pentru inexactitatea sau

• ••••••••

/.--_ ••.... --.:~:. .--

2

L t

:

DECLARA ŢIE DE INTERESE

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul in

declaraţii,

declar pe propria

răspundere:

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăţi nationale, institulii de eredit, grupuri i1e
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundaţii sau alte orl!anizaţii nel!uvernamentale:
Valoarea tota l ă a
Nr. de p ă rţi
Unitatea
soc iale sau
părţ il or socia le
Ca litatea deţinută
- denumirea ş i ad resaş i /s a u a acţ i un i l o r
de acţ iuni

.

1. 1. .....

../
/"

./

~----

/
/'

--_.-

,?-----

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societălilor comerciale;· ale
regiilor autonome, ale compauiilor/societlitilor nalionale, ale instituţiilor de ·credit, ale gru,pllrilor de interef
economic, ale asocia/ii1or sau fundatiilor ori ale altor or!!anizatii ne!!uvernamentale:
..
Unitatea
Va loarea benefic iilor
Ca litatea d eţinută
- denumirea ş i adresa2.1......
./
~

1-'

/'/

/

'

..

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sa u sindicale

. ~.

-,

3. 1. ... .

~
~

~

4. ·'Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite;
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4. 1. .....
~

--

5. Contt:acte, inclusiv cele de asistentă jur.idică , consultanţă şi civile, obtinute sau a./late În derulare in timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fiuantate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar
majoritar/minoritar:
5. 1Beneficiruul de
numele,
I ln5titu\ia I Pr=dura pin I Tipul I Dua I DJrnm I Valoorea

=

--

(

j:relumele'denumirea ~ 00resa

care a fa;!
îrcmIinja!
oontra::tul

antracIanlă:

denumirea şi
00resa

oontra::tului

încheierii
c01Ira::tului

oontra::tului

taalăa

cmtra::tuIui

Trtular ...............

SoV~

/7

...............

rr

R1rle 00 gJalul ale tituJaruIui

/
[7

.......... . .

Societăţi comel1:iaIe' Petsoonă fizică

autOOzatăi Asoc$ fumil~lieJ Cabinele

iOOMduale, cabirete asociate., socieIă\i
civile pofesiooale sau socieIă\i civile
pofesicnale cu ră5purrlere limitaJă care
desfăşooră pofesia de avocaV 0J?pnizaţii
nenlale'Funda!iv A "f!l

~

/

-

Prin rude de gradul! se Înţele ge pă rinţi pe linie asce nde ntă şi copii pe linie descendentă .
2) Se vor dec lara numele, denumirea şi adresa beneficiaru lui de contract unde, pri n calitatea d e ţ inută , titularul ,
soţul/soţia ş i rude le de gradu l [ obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctu l 5.
1)

Prezenta decla ratie constituie act public
caracteru l incomplet al datelo r menţionate.

Data

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

~pletării

/f.: . -:!!.....2.9.!.f:.

.. ........

~.~.~

..

2

- -- - ---

- -- - - - - - - - - - - --

•

DECLARAŢIE

Su bsem na t uI/Su bsem na ta,
de
d1eII? ),..;.y
CNP

!5c203t2!/1t)(J1S,

DE INTERESE

C,===='",d,:!..
- !../....::tl"-L.,=-'f.-CL--'''-'''f-''-7''--- +--r-r>--fu ncţ ia I
la -I4pj.,~f:;..Llli..:~'=i,U~,m~Ui.~z:d\:idLJ:.22.J1ij,'W" x;, /
,domiciliu l

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal ~rivind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere:

1. Asocial sau actionar la societăţi · comerciale, comp,mii/societăp nationale, institufil de tredit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociaţii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de pă rţi
Valoarea to ta l ă a
Unitatea
soc iale sau
părţil o r soc iale
Cal itatea d e ! in ută
- denumirea ş i adresa şi/sau a aC!iunil or
de aCliuni

r"

1.1 ......

l\ I

I

1\1
I

VI

~

--

""" "\

\

2. 9litateade membru Înorgan:el~i'll(\"i:ori'iIucere, administi'areşicontrol ale sfo~~i1o~' comerciale,' a~;
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor naţionale, ale institu1ii1or de credit, ale gru'punlor i1e>interes
economic,.ale asociatiilor sali fundapilor ori ale altor, organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Va loarea benefi ciil or
Ca litatea d e !inută
- denumirea ş i adresa 2. 1......
\.

1\ ,

IV .

/ ' ve

"- "\

\

3. Calitatea de membru în cadrul asocia fiilor profesionale şitsau sindicale •
3. 1......

,
I

IV, I
/

•

'\..

"

."

.,,', ;:". "

I

\

\

\

4. ·,Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi conf:~~etribUite sau neretribuite,
deţinute in cadrul partidelor politice, functia dejinută şi denumirea partidului
Iitic 'i··
,j- '" .'.
.
4. ! ......

,., /

/

Y (A

\

\

'\..

5. Contracte, inclusiv'cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare in tim!!ul
exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanta te de la bQgetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar:
5. 1Beneliciarul de contm::t numele,
In'lituţia
Tip.!! I
I Pnxedurnţrin l
Dtta
I
I D.lrnIa I Valoorea

JRI1umele'OO1urnirea şi <ilisl

Trtu1v ........... ....

SOV9:l\ie· ·. .. ·

contra::tantă:

care a fost

001urnirea şi
<ilisl

h:redinţat

1\.

IYl/(

\

IV ~

\

.. . . .. . .. . .

Socie!âp con1el'CiaJe/ l'er.;oonă frzică
Asocia\ii fumiliaJe/ Cabinele
irdividtnIe., cabirt.1e =iare, socielăţi
cMle pofesi<mle sau socieIăţi civile
rrofesiooale cu tăspurrlere limitată care
des/ăjooră pofesia de avocati ~i
Furoapi' Asociaţifl

contJa:tului

lroIIăa

COIl1J<l1uIui

contJa:tul

}(C(
(y &1

RuJe de gndll l'lale tituIaruIui

Îndleierii
c01tJa:tu1ui

COIl1J<l1uIui

- .-----

~

autaizată!

\

Prin rude de gradul ! se intelege părinti pe lin ie ascendentă ş i copi i pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin ca litatea d et inută, titularul,
SO iul/so ţia şi rudele de grad ul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctu l 5.
1)

2)

Prezenta declaratie constituie act public
caracterul in complet a l da telor m enţ ion ate.

Oala

şi răsp und

completării

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

19"=,ă I u ra

/ IOt.2-0/i

....... + ......................... .

2

DECLARA ŢIE DE INTERESE
Su bsemnl'tul/Su bs ~mnata,
de
V-A ( t tll).
CNP

OU'II.
Ia
41'6 053 0/ /OaM,domiciliul

cunoscâ nd prevederile a rI. 292 din Codul penal privind ralsul in

declaraţii ,

declar pc propria

ră s pundere :

1. ;\sociat SliU actionar la societăti co;nerciale, companii/societăti nationale, instituţii de credit, grupuri de
interes econOlni~, ,precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neeuvernamentale:
Valoarea tota l ă a
Nr. de pă rţi
Unitatea
soc iale sau
pă rţi l or soc iale
Ca litatea d eţ i n u tă
- denumirea şi ad resa ş i/sa u a aC\iuniior
de acti uni

-

L I ..... .

-

-

. 2. Calitatea de membru in organele de conducere, âdministrare şi controll' alc societăţilor' comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societă tilor naţionale, ale institujiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvernamentale: ,",
Unitatea
Valoarea benefi cii lor
Ca li tatea del i nu tă
- denumirea ş i ad resa 2. 1. .....
-

-

3. Calitatea de membru în cadrul asocialiilor profcsionaleşi/s au sindicale
3. 1. .....

,~.

," ,

,.

. ~. Calitatea , ile:-'membru "'î n organele 'de ' conducere, a!lministrare" şi control, retribuite" sau ner~ tribuite,
. delinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi dennmirea partidului politic
4. 1. .....
()
,

.

Jf\1.M ~
()11./2.. "',/\ ; Jt7 ]f)~
V
-V

r:::, 1\
,L
"
O,okr
P ,S I\

""-/'ud

•

~ ""'~I
1/
)
(J
'fJ(;w'/vbu;Ţ
5, Contracte~ inclusiv cele de asistenţă juridică, con'suItanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare În timpul
exercită rii funcpilor, mandatelor sau demnităţilor publice tinanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

,

externe ori Încheiate cu

majoritar/minoritar:
5.1Beneficiarul de =oa:t numele,

societăti

I

--

comerciale cu

Institu1ia

I

LaWIJ

capital de stat sau unde statul este actionar

Pt=lurn r:rin

I

Tipul

I

Drta

1 l:m!a

CONFORM CU
ORIGINA LUL

1 Valoorea

•

Jmlumele'denumirea şi..:!resa

COlllnrtmJă:

care a fa;!

denumire! şi
..:!resa

Încredinţa!

c01troctu1ui

Încheierii
OOIll!a:tului

OOIltroctuiui

tOOllă a

OOIllla::tuIui

OOIltroctui

TrtuIar ....... ... .....

SoVSO\ie. . ..
Ru:!eekl gIalul l') a1etitularului
... ..

."

...

Socie1<1ji amen::iaIe/ P=Yi fizică
autcrizalăI Asociatii familiale/ Cabillt1e

irdividuak; cabnlf!e asociate, societăţi
civile profesimale saLI socictă1i civile
protesirnale cu '*!JUI-.dere limital,l care
deslăşoord profesia de avocati ~i
negtMm'UnenlaIe' Ft...jaţiil Asociaţit)
Prin rude de gradul ! se Întelege părinti pe linie ascendentă ş i copi i pe li nie de sce ndentă.
Se vor declara numele, denumirea şi ad resa benefi ciarului de contract unde, prin ca li tatea detinută , titu larul,
soţul/soti a şi rud ele de gradul 1 obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctu l 5.
1)

2)

Prezenta declaratie constituie act public
ca racte rul incomplet al datelor mentionate.

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

rJ

Data

comp l etă rii

. ../ff/Ş.o!!?!!?·

.........

2

!)

~

.....

L

DECLARA ŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/S u~ata,
!3 [ /tJ!J.fiU (iII(()~-1!)IUW
' având funcţia
CI2!( [0J..Eg C4 CoIIJ/l!vi Clbft.=_.!..:./Y
~-----L7b~~.P~
i6,-!-.r_ _ _ _ _ _ __
CNP
,fil0y21110 tJ lf , domiciliul 1'11 biRt! t I/l . I-H, ÎDI't6
tJ1L1f'- J EtJl
r '

de

i

cun oscâ nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În

,

declaraţii ,

declar pe propri a

răs pundere:

ins titutii de I:rcdit, g ~~,PUri ~e
interes economic; 'precum si membru ,in asociatii, 'fundalii sau alte oT!!anizatii ne!!uvernami!ntale:
, '"
Nr. de părţi
Valoarea tota l ă a
Uni tatea
pă rţil o r socia le
Ca litatea d e ţinută
soc ia le sau
- den umirea ş i adresa ş i/sau a acţ i u ni l o r
de ac ţiun i
1. 1. .....
.
j);tI 111;.r/~ tp.Q IJ/L
ZOO (O
A.A'Â r;oJH t /Y1J!l " J'l(L

1. Asociat sau actionar la

societăţi 'comerciafi, companii/societăţi naţionale,

se

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societălilor comerciale, ale
regiilor, autonome, ale cOJllpaniilorls9cietălilornalionale, ale instituţiilor de credit, ale griijiufilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori a1e altor organizaţii neguvernamentale:
' . '.
.
Unitatea
Valoarea benefi ci ilor
Ca li tatea d eţ inu tă
- denum irea ş i adresa 2.1. ... ..

3. Calitatea de memtiru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau ·sindicale
3. 1. .....

"

. •.r'~~

.;'.

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
.
detinute in cadrul partidelor politice functia delinută si denumirea partidului politic
4. 1. .....

5. CoiUracte, inclusiv cele de asisten.ţă juridică, consultanţă şi civile, llbţinute sau aflate in derulare in timpul
exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice liuanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
.
.
majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de cono::tt numele,
I Instituţia I Prc=lura prin I Tipul I llia I Dnata I Valoorea

'.
JX1"IlumeJe/denumirea şi adresa

cootra:tantă:

care a fC6l

denumirea şi
adresa

Înaro;n~ll

cootrnctu1ui

Încheierii
cOlltra:tuiLu

cootrnctu1ui

loială a

contra::!ului

COlltrnctu1

Trtuk1f ...............

SoVSO\ie

.........

Rule de gmdt~ 1" ale tituIaruIui
............

Societ.'\(i COIl=iaJeI Perrro,,~ f1Zică
famiIiaIel Cabinete
individuale, cabinete a<;(xi1le, sociefă\i
civile pofesicrnIe sausocietă~ civile
rrofesia131e CU rt\spuIrlre lil11i"141 care
deslaşooră pofesia de avocati O!'fllliza!ii
neguvcmamcrttaleJFundaţiv Asociatii'>
aUlorizaJăI Asociaţii

Prin rude de gradul! se Înţe l ege părinţi pe linie ascendentă ş i copii pe linie d esce nd e ntă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin ca litatea d eţinută, titu larul,
so ţu l/soţia ş i rudele de grad ul I obţ in contracte, a ş a cum sunt definite la punctul 5.
1)

2)

Preze nta d ecla raţi e constituie act publi c
ca racterul in co mplet al datelor l11 enlionate.

Oa la

ş i răs pund

pot rivit legii pe nale pentru inexac tit atea sa u

Se m nă tu ra

com pl etă rii

2

