
5- //7 /C. 	( 2 0‘cy. 

.DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	f TA f\-7  de 	
la 

, omiciliul 
CNP 

, având functia 

cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r

ăspundere: 

1.1...... 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

Nr. de părti 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea total ă  a 
partilor sociale 

ş i/sau a ac ţiunilor 

Calitatea de ţinută  

Calitatea de inerrrIrru; 	oraanele de' cOnducere adrurnistrare 	erintrol ale:Noeiet'ă  IlOr conierciale, re<;rilor autOnorne, ale erinpanrilor/sOe ►efatrior .uationale. 	 eredit,Irle (Frurilor eeortomic, ale aso 	uetatulor Na unda lor urr ale altor Orb[7anrzatn f,  neuvern21/1Cnt 	
pu 	de:interes 

 Unitatea 
Calitatea detinuta 	Valoarea beneficiilor 

3. Calitatea de Inembr ❑ in 'eadrul asuer 
3.1 	 rdor rofesionale si/sau sindicale'. 

de 	 11. ele de'-eoirdueere,:adarţursre:, 	cOutro1, 	 ; neretribuite ea  rli± 	oIttice6ne 

:N. Contraete, ineluit. cele de asisten ţă  juridica, consultanta juridică , consult;antă  şi eivile, obtmute.ori aflate 

_ 

in derulare în timpul exercitării functiilOr, mandatelor sau demnit ătilorpublice finantate de ia bugettil de ._ stat, lobal st din fonduri externe ori incheiate cu societăti coinerd 	ca e eu al pital de stat sau unde statul este aCţidnar Ma'oritar/minoritar:
•  I 5.1 Beneficiarulde CO:13aCt numele. 

, p.:-•-e:er,.171-21:::. _ie - 12-:iii 	Y . -1.11 -es::1 ____ 

— denumirea ş i adresa — 

Instituţia .  PID..)"..j1l!"2 Tipul 
• „. 1- 	 • • 	 I 

0,-.):1712-1.1111!i • 



241 ii'/S 	aţional 
sau ,ţillte.oroanrza 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 1.1...... 

Calitatea deţinută  

DE CLAR_A Ţ  II DE JNTERESE 

Subsemnatu1/Subsemnata, 	f 	-F-to  , având func ţia 

CNP 

de 	"C- _l1fej(./ 140-T keV14" 	la jy-; 	 toc4A1-7 
• s ţ( e e--(,:ft7  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere:
,  

Calitatea de membrti;Inorczanele de conducere, adminiStrare ş i control ale soCietăţilor Comereialc, ale regiilpr autonome;ttle coMpaniifor/SOcieta ţtlor nationale, ale ,institu ţtilor de credif,"ale tzrupnrilor de interes ecoljoinie, ale asociallilorSan funclaţillor  ortalaltor or a neuuvername ntal Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

3. Calitatea de mem bru în eadrul aSocia ţitior profesionale si/sau sindieale 3.1 	 

decondneere adminisirare şt, control, *re;t:ribuite,sau net -etribuite, uncţia 	ii_eţ  inutărsidettu  rittr ' 'ea partidulitil3Z 

Contracte, inclusi. cele de asistenta jurtdic ă , consulta.uţă  iiii-idica,, ,consultanta ş i civile, obţinute ori aflate in derulare in timpul exercitărit funeţiilor, niandatelor .sati.demnităţilor publice finan ţate de la bugetul de ' stat, iocal si din fonduri externe ori.:iricheiate cu societâti comerciaie cu capital de stat sau unde statul este acţionar di 3 jOritar/rriinoritar: 	 , 

ţy:entrit , ,:f2:1;1-rii=s3,11-es2  
5.1 Beneficiaruldecontlactnumele, 	Instituţia 

I 

	

Proceclum frin i 	Tipul 

	

I 	• 	' . 	
Duln 	j 	Dumla I 	N7alcue:u coptractur,1 	c3:-.-.,- :,., fps: 	_ :1 :11.-2211_11LIf . [ 	i'12:1:.':12: :ii 	! . C;):1'2::',.!L! 	. I,1:::'''' :. 

2.1 	 
Calitatea deţinută  Valoarea beneficiilor 
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