
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata% fCRt tPLOlA&l  ̂ U U  J /9  A / A /  ___  , având funcţia
&SeFt€N7(W RccTRiii'CARF la CA PUL 16 Htcr&i'rtCARţ C*RMSţ46$  ,

CNP , domiciliul CARAMSfKfZ . CAMi-^6^C(lu\> ____________ _ _
4. " )  '

—  — — —  -  5
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Aste: .<: M-p 
intere i

aaut/soejc&ţi utiţionale, instituţii de credit, grupuri.de
aţii-sa» alte organizaţii negUvernaraentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
l.l.if.C  NtORO'unturi S.fi.L. ASociA T

HecCiA CA&A9 -¿ţVf/e.AJ *
STR. PĂ&ÂRMvtUi, *U.9 SC.2 AP. 1f t /

2. Călit Meuiortf în organele tic condusei t, uu.«i4ui&u-.ii'i ş» cuairoi aie w c^iiţiior cumerciufe, aie 
regiile r ' ■ i i¿y>» jic, ale instituţiilor de credit- ale grupurilor de interes 
econo n :jri aîealto« c#$ir»izaţ?i neguvernaroentaie:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  — — ---- -

3. Cai ti
3.1......  ......—

4. Ca it itea de membru ia organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau ueretribuite, 
deţint t< tWît.iVJ: şi cur ' V i ’.r ;kr

E i .......

5. Coi ti acte, inclusiv c ^ridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în der ilare în timpul e uneţiîior, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, l  *c cu nipiiâl le stat sau uode sta iul este 
acţion ii
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Proceduraprin Tipul 
prenumik denumirea şi adtesa i contractantă: care a fost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular. . .

— ------
•...... . - ------- -— ..

Soţteoţk•...............
— ----- — ----- - -

Rude dt gradul I1} ale titularului
— •—— — — ■— —

Sorietăţ comercialê  Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernsi nenfâk/ Fundaţii'' Asociaţi?

— ------ — —-

r) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) 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. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

26.0' SjoiL.
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