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DECLARAÞIE DE INTERESE

1. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale, companii/societãþi naþionale, instituþii de credit, grupuri de
interes economic, precum ºi membru în asociatii, fundatii sau a[te organizatii neguvernamentale:
Nr. de pãrþisocialesaudeacþiuni

Unitatea
- denumirea ºi adresa -

1.1..,...

Valoarea totalã apãrþilorsocialeºi/sauaacþiunilor

Calitatea deþinutã
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2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control ale societãþilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societãþilor naþionale, ale instituþiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundaþiilor ori ale altor orEanizatii ne2uvernamentale:
Unitatea
Calitatea deþinutã
Valoarea beneficiilor
- denumirea ºi adresa -
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3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale ªi/sau sindicale:
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau neretribuite,
deþinute în cadru] partidelor po]itice, functia detinutã ªi denumirea partidului politic:

//
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenþã juridicã, consultanþã juridicã, consultanþã ºi civile, obþinute ori aflate
în deru]are în timpul exercitãrii funcþiilor, mandate]or sau demnitãþilor publice finanþate de la bugetul de
stat, local ºi din fonduri externe ori încheiate cu societãþi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acþionar ma.ioritar/minoritar:
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Rudedegffldull* 1) de tiilamhri

Sotief ic mrialJpasoanãf icãamorizaf i/Asoci*ifimil ale/Cmineteindiriduale,cãbineteasriacrief civilep[ofiricmalesausocidãfici\rilepmfrimalecuiãºpmdeielimif icaredesf iºoarãprofiriadeavocat/Orgpizti nºgm/imameimlJFtmdati /AsociaSi*2)
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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 gradul 1
deþin mai puþin de 5% din capitalul social al societãþii, indifierent de modul de dobândire a acþiunilor.

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menþionate.

Data completãrii
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