
DECLARAŢIE DE INTERESE

S u bsem n a t u I/S u bse m n a ta,
de \U
CNP

, având funcţia
7^ ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

U nitatea
d en u m irea  şi ad resa

C alita tea  de ţinu tă
Nr. de părţi 
socia le  sau 
de acţiuni

V aloarea  to ta lă  a 
părţi lor sociale  

şi/sau a ac ţ iun ilo r
i . l .......

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 fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________________________

U nita tea
d en u m irea  şi adresa

C ali ta tea  de ţinu tă V aloarea  benefic ii lo r

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/san sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ac ţ io nar m a jorita r/mi nori tar:

Instituţia Procedura prin ¡ Tipul Dala Durata Valoaiea
contractantă: carea lost contractului încheierii contractului i totală a

5.1 Beneliciaiul de contract: numele, 
pienumelefcienumiiea şi adicsa



f---------
* denumiica şi

adtesa
încredinţat 1 
contractul

contractului contractului

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

'\
... . .. _L .

Sot soţie....................
1

Rude de gradul 1 "ale tilulamlui

Societăţi coi i îeiciab Peisoană lizică 
autorizată/ Asociaţii laii liliab' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile piolesionale sau societăţi civile 
piolesionale cu răspundem limitată caic 
desfăşoară pi\tlcsia de avocat/ Organizaţii 
¡ ic g m  o r n a m e n ta le  fundaţii/Asociaţii'1

Prin rude de gradul I se în ţe lege  părinţi pe linie ascenden tă  şi copii pe linie d escenden tă .
■' Se vor dec la ra  num ele ,  d en u m irea  şi adresa  benefic iaru lu i de con trac t  unde. prin ca lita tea  deţinu tă ,  titularul,  

so ţu l/so ţia  şi rudele  de gradul I obţin  con trac te ,  aşa cum  sunt defin ite  la punctu l 5. Nu se declară  con trac te le  
soc ie tă ţi lo r  com erc ia le  pe ac ţiun i la care  dec la ran tu l  îm preună cu soţu l/so ţia  şi rudele  de  gradul I deţin  mai puţin  de 
r>% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul de dob ân d ire  a ac ţiun ilor .

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

Data completării Semnătura

•>


