
DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

la
, avand functia

,domicmui

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

Asociat sau aefionar la .societal! eomereiale, rationale, i
^Jlmic, precum $i membji

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta
Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale

si/sau a actiuni lor
1.1.

ucere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
r nationals, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de int
ealtir Organ izatii ne

Unitatea
- denumirea si adresa -

2.1 ^-—

^r^

Calitatea de^inuta Valoarea beneflciilor

3.1,

late in derulare in timpulaiigKigî l̂̂ .yf'*'* ww^-wTif^ KXxwJwwflNp^f\ ̂ W»ilij|i|j||p||||l̂ ^ %*mj|*ji*»*»»mm9*+ W» '•«|!Î ^RiR8iS)|p99!p|HpHpBlî i9!IIS9ipBIM P̂pWc>B**-«-i«r *»» "**»^m Mt«««* V *«« VC*««UKXC

exercitarii func|iilor, mandatelor sau demnitatilor publice fmanfate de la bugetul de stat, local si din fonduri
externe ori Inclieiate cu societati eomereiale cu capital de s|MHU|j|[Kptatul;;;est€| :acfionar
-jmm^^nH^m^^-^^3'"^ "" : :" vt:-: —^-s:i,-*« -
5.1 Beneficiarul de contract numele, bstitutia | Pnaceduiaprin C



prenumele/denumirea si adresa

Titular

Sol/sode

Rude de gradul I1 ' ale titularului

Societafi ccmeidale/Pergoanafizica
autorizata/ Asociatii ikniliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, sorietaji
civile profesionale sau societati civile
proiesi(^emr%«jnderelirnilatacaie
desfa§oataprofeaa de avocat/ Organizatii
neguvemamentale/FundaJii/Asocia1ii2)

contractanta:
denumiteasi

adresa

careaibst
meredintat
contractul

~7

contractului

!) Prin rude de gradul I se injelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendentS.
) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii



Subsemnatul/Subsemnata, 
de }*JLtp&Crt>H-

DECLARATIE DE INTERESE 

¿mt^/t v<fifi>ii]c/h , având funcţia 
la 

C N P M l l / U b i l b l b L , domiciliul p ' / l a ^ w fMj^f^'&S 
Ml ft f 

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 
interes economic, precum şi membru îd asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr . de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1 .1 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organ i/aţ 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
.1. 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic ,...• 
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura prin Tipul A B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafbst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul I1) ale titularului 

Societăţi comercialei 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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

1' 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

h . or. Uii 

Semnăţura 

2 



DI CLARATIE DE INTERESE

SubsemnatuI/Subsemnata,
de I N

,domiciliul
0

cunoscand prevederile art. 292 din Codui penai privina t'atsui in declaratii, d

rr
•«.*« v - i 1. V ::'- ,/V-- V*_ L;.J i ;- i-

, avand functia

eclar pe propria raspundere:

pari de

Unitatea
Calitateadetinuts

Nr. d-: aloarea totala a
sociale sau partilor sociale
de acliuni §i/sau a actiunilor

Unitatea
• ea§iaJresa-

Cali ' "a \\ ti i

'./:*,*•?, »!e
ie inieres

V/'il v > I jnc^iciilor

S.Caifte/
I, ....

I ^

••vrl
, r .

!.



piiaiumele'deniimirea si actea ccrtractaTfi: care a lost contractului

Soi/sotie.

' .

Societati cornerciale/ Persoana fizica
aitortaa/Asodatii ikniliale/Cabinete
lnditviduaie,cab)ineK;ast)aaLe. socieM
civile (Trofesionale sau societaii crvife

:^'.^\ riipiiritw -in^ifaiacate

I neguveniamentaJe/' Fundaiii/Asociadr'

1 1 Prui rwcfe de yradul 7se inteiege parinti pe linie ascendenta :?i copii pe lini<
'' Se vor declara numele. denumirea 5! adrcsa benefleiam! ai de cont-acr. und

sotul/sotia s? rudele de gradul 1 ob|in < act . ; acum^ e^nite la punctul 5

Senmificatia coSoanefor dm tebeial de mai sus estt- urmatoarea:
A — Data mcheierii contractului
B - Dfirava contractului
C Viioafca ^xt^id A. coKJr

; descendeita.
, prin calitatea detinuta, titularul,

Frezent;. a -.Jay constitiiie aci: public si raspund potrivit legii p
c . • L'jr mentionate.

Oata completarii

;

enale per':ru inexactitatea sau

emnatura



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subs^flfnata,
de

CNP

la
, avand functia

,domiciiiui <rw -
_ ~ " " / '
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penai privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1, Asociat sau actionar la societSfi eomerciale, com
»w •jw-p'y •="-ay-";

nationale, institutii de

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea de|inuta
Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale

si/sau a actiunilor
1.1,

T

•2, Calitatea de membriiliiiBHlMlHBPP-e, adrainistrare sil^PP^l^^PiietatHor eomerciale, a
: : ; r'W' '-'sfjft* i«*.ft*ill»OIPlPpl»pl">p^^^i»|>^!"'"W^"M '"^ ' » • , « • ! f

regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, aleJnstitutiilor de credit ale grupurilor de i
. ,..,- • • - , .... • • . , , ; I, i :i.Mnii ii».i.i. iiiii jii i K • a - i

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

4. Calitat
detinute In cadrul

eretribuite,

- PA/C rr?

5. Contracte, in
exercitarll

asistenfa ju
, mandatelor sau d

in derularein timpul
de la bugetul de stat, local si din fonduri

sau unde statul este actionar

5.1 Beneficiarulde contract: numele, Ptpcedutaprin



pimimele/denurniiEa sj adresa

Titular „.

Sol/sotie

Rude de gradul I1} ale titulatului

Societaji cometciale/Persoana fizica
autorizata/ Asociajii fanffiale/Cabinete
individuale, cabinets asociate, societati
civile profeaonale sau societati civile
profesionale mra^underelirnitalacare
des%>ararK)fesiadeavocal/QtganizaJii
neguvemamentale/ Fundatii/ AsodatiP

coitactanta;
denumirea 51

adiesa

•

.

jT-

catea£)st
inoEdin|at
conteactul

conttactului

1) Prin rude de gradul I se intelege parin|i pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara nuinele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, as. a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data mcheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP ,domiciliul

, ay and fuactia

cunoscand prevederil^art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

institutii de credit, grupuri dei comerciale, companii/societafi nationale,
ra in asoeiatii, fundatii sau alte

T. Asociat sau acfiqaar la
in feres economic, preen m

. de parti
sbciale sau
le actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale

a actiunilor

Unitatea
denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

2. Calitatea de meimbru in organeie ae co
regiilor autonome, ale coinpaniilor/societatilor

societatilor comerciale, ale
ale grupurilor de interesonale, ale in

Unitatea
- denumirea si adresa

Calitatea detinuta
/I

Valoarea beneficiilor

retribuite sau ne
politic •poiitice, functia detinuta §i denumirea partidului

5. Contracte, inclusiv cele de asisfenta juridM, consultants si civile, ob^inute sau aflate in derulare in timpul
exercitarii func|iilor, mandatelor sau demnita^ilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri
externe <jri incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar.

5.1 Beneficiarulde contract numele, Institu|ia Ppoceduraprin | Tipul A B C



pienumele/denumitea si adresa

Titular

Sol/sotie

Rude de gradul I1' ale titukuy

Societaji comerciale/Persoanafizica
autorizata/ Asociatii familiale/ Cabinete
individuale,cabineteasociate, sotietati
civile prcrfesionale sau societaji civile
nrofesionale cu raspundere limtela care

_jsfa§oarapiofesadea\«^Organiza|ii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatii2)

contractanta:
denumirea sj

adresa

/

careafost
ihoedintat
contractul

/

/
//

contractului

/

/

/

/

/

/

/

s
/

/
/

1) Prin rude de gradul I se intelege pSrinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

ale pentru inexactitatea sau



DECLARATIE DE INTERESE

SubsemnatuI/Subseninata,
de la

, avand funcfia

CNP
\T

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

"'S>~r'prw::;rs

r la societt|i comereiale, companii/societati nationale, jsastitutf
iatergs.̂ oBomae, -p^ejiB..ll.OTfliibl̂ .|P^^^N f̂ " " ' "

aloarea totala aUnitatea
- denumirea §i adresa - Calitatea detinuta partilor sociale

§i/sau a actiuni lor

2, Calitatea de ra
regiilor autonorne a

s| ale
'• .

a'lf i; ;fe;«le/cj«<lit' »; . ;r..;:fer |e:i
ilf'"'""" ? i i

Unitatea
- denumirea si adresa - Valoarea beneficiilor

4.1.

tp organek de conducere^ adinillsirltr¥'ii
orjp Îitke fong|ii Jtgiaft& ft d .̂ttrofef[fesr j r^" >

5, Contraete, incksiv a,..CGHsir ; alvife:* sgii

ir/minoritar:':" :
: : | I i t I . j H I . i .. 11 . ;. ' ' :". ' ' • ' . =

*i

5.1 Beneficiarul de contract: numele, hstitutia I Pnxedmaprjinn iipul C



prenumele/denumiiea si adresa contractanta:
denumirea si

adresa

careafost
ihcredintat
contractul

contractului

Titular.

Sot/sojie.

Rude de gradul I!) ate tilularului

Societaticonaciale/Pasoanafizica
autorizata/Asociatii Ikniliale/Cabinete
individuale,cabineteasocia1e, societati
civile proiesionale sau societati civile
nrofesionale cu raspundeie limitala care

I .<esfasoata^roiesiadea\«^Orgarii2atii
| neguvemamentak/I

1) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia s,i rudele de gradul I ob^in contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constitute act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de C la

can

,domiciliul

, avand functia ,

a
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societ&fi comerciale, companii/societati nationaie, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membra in asociatii, fundatii sau alte organizafii n

Unitatea
- denumirea §i adresa - Calitatea de^inuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
parfilor sociale

si/sau a actiunilor
c

2. Calitatea de memhru in organele de conducere, administrare §i control ale
regiilor autonome, ale corapaniilor/societa|ilor nationale, ale institutiilor de credit,
economic, ale asoclafiiloiiiii^datHto*' ori ale aitor organizatii neguvernamentale:

Unitatea

rciale, ale
rilor de interes i

I*:

Valoarea beneficiilor- denumirea si adresa -

I. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
lefinute in cadrul partidelor politice, funcjia defiauta si denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants si civile, obfinute sau aflate in derulare in timpul
exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finance de la bugetul de stat, local si din fonduri
externe ori Incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar

5.1 Beneficiarul de contact numete, hstitulia Proceduraprin Tipul A B C



ptenumele/denumirea sj adtesa

Titular

Sol/sode

Societati comeraale/Persoanafizica
autorizat^AscciapifkriiMe/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societaji
civile profesionale sau societati civile
nrofesionale curaspundere limitata care
.pefikyvara rmnfpcia rip avHTftf/ OrP3ni73Tli

neguvemamentale/ Fundatii/ Asodati?

contractanta:
denumirea sj

adresa
ft* f t-

c
A*^7 f-~-?<

-•

//t/ £~s>r

/Y *-4 ^~

.

<^1

cateatbst
incredintat
contractul

2?~<r <*•

^<?~ f s i

— —
£~ C/9\

s/~e~
. • — • —

^—

contractului

•V-2-&C.

9-£tJ C

*-*<—

«=- —
?s?~?~<L/<L

__ _

— — '

r>

~ — —

~^=>

2)
Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneflciarului de contract und

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

;, prin calitatea detinuta, titularul,



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

CNP ,

la

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codui penal privmd faisul in deciaratii,

f:r ".

•

Unitatea
denurairea §i adresa -

t

Calitatea detinuta

r

, avand functia
VoC/?

It1?

eclar pe propria raspundere:

sociale sau
de actiuni

credit, gropuri de

Vuloarca totala a
partilor sociale

si/sau a actiuni lor

z

ale
teres

Heconomic, aie aspcjagjuctr sai* lunciatinor on ale aj

i 'Jnitatea
-- denumi'-ea si adresa -

iizatii

Cali^'itea detiniKf

-/-

Valoarea hene^ciilor

-_/

HP***iSW~«t(
EWI'-TWt̂ '̂ -T-rT*̂ *!***!! WM».*™-«
,fi,*,« VU * _ - » , >

••At., t.k, IflfciUMV '< t;«s; U i . . • .5

ar



prenijmeb'denumiieasj adresa

Titular.

Sot/sofe

connaciania
denumireasj

adtesa

catEafest I conttactului
inctedin$at
contractul

Rude de gadul I' a!etitularuiui

Societa|i comerciale/ Persoana fizica

indKiduale, cabinet asciciate^ societati
civile profesionale sau societati civile
^nafeiorateai lilsf i.i»1es 'imitetfacare

:X_^{a^oaia ptofesk de avocaf Qrganizatii
neguvemamentaie7 Fundatii/Asocialif'

'' Prin rude de gradul I se inteiege parinti pe linie ascendenta si copii pe lini
"' Se vor declara numele. denumirea si adresa beneficiarului de cont"act und

sotul/sotf a si rudele de gradul 1 obtin contracte. asa cum sunt definite la punctul 5

Semnificatia eoloanefor din tebelral de mai sus este urmatoarea:
A — Data mcheierii contractului
B-Diirata contractului
C - Viiioarea »';tuii; a coatractului

Prezentu decJaralie constituie act public si raspund potrivit legii p
caracteru* : TI ;c' 41 >:? s\\ datelor mentionate.

Data completarii

2

descendenta.
, prin calitatea detinuta, titularul,

nale pentru inexactitatea sau

emnat



/v--"

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP

, in and functia
la M v/c"c///

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

I . Asociat sau actionar la focieta|i cpmerciale,
in

nationals, institutii de credit, gru

Valoarea totala aUnitatea
denumirea si adresa - Calitatea detinuta partilor sociale

si/sau a actiunilor

autonome, ale com
rciale, ale

upurilor de interes

Unitatea
- denumirea si adresa - Calitatea detinutfi Valoarea beneficiilor

administrare si control, retribuite sau neretribuite.

_ ; T^ _.t. »nsult̂ |̂ Pivile, ol|HHHi«flate in derulare In timpul
exercitarii functulor, mandatelor sau demnitfifilor publice flnan|ate <Je la bugetul de stat, local si din fonduri
externe ori IncheliiHiillMHM^Mlomerciale' cu • caDiMmtMat satiHBHHIII^este actionar

5.1 Beneficiarul de contract numete,



prenumele/denumirea si adresa

Titular

Sot/sotie

Rude de gradul I!) ale titularukii

Society comeitiale/Persoanafizica
autorizala/ Asociatii familiale/ Cabinete
individuale,cabineteasociate, societati
civile profesionale sau societaji civile
"tDfeaordemia^Mideielimitatacare

^-^sfi^caraprofe^deavoc^QrganizaJii
neguvemamentak/ Fundatii/ Asociadi2)

contractanta:
denumireasi

adresa

cateafost
incredintat
contractul

contractului

1} Prin rude de gradul I se in^elege parin|i pe linie ascendents §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia si rudele de gradul I objin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Scmnificatia coloanelor din tabelul de mat sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP

ia
, avand functia

,domiciiiui

i
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asocial sau actionar la

Unitatea
- denumirea si adresa Calitatea delimits

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

Valoarea total a a
partilor sociale

§i/sau a actiunilor
1.1.

ire
a|e

Unitatea
- denumirea si adresa - Calitatea detinuta

ale grupurilor de interes

Valoarea beneficiilor

administrare §i coatrol, retribuite

tul este actionar

5.1 Beneficiarul de contract numete, Institutia | Procedmaprin | Tipul



prenumele/doiumirea sj adresa

Titular „

Sofsotie

Rude de gradul I1' ale titulamkii

Sotietaji cotnertiale/Persoanafizica
autorizata/Asoc^latrMMe/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale curaspundere limitatacaie
desfafoataptofe^deavoca^OigEinizaJii
neguvemamentale/Fmdatii/Asociati?

conttactanla:
denumirea sj

adresa

X

cateaibst
moedintat
contractul

/^

ccatractuy

^x"
X

""x5*x
^/

^
^^

1} Prin rwJe Je grac/w/ / se in|elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura



Subsemnatul/Subsemnata,
de C

CNP

DECLARATIE DE INTERESE

A

TA N A -3D/U 6) , avand functia
la

,domiciliul

;aerile art.
— »
292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

«' ™ '•*« jti'T".";"i'"";:1p."5"ll)",'K151"W«»'.l;..>, . *,- H ' » T < ' * f f t S W - » * , S « i S ^ i " ' i S . - * * ^ * ; J ^ ^ a r K B » a g i ^ » a M a & - . - _.
1. Asoeiat sau acttonar II societa|i comerciale, companii/societati nafionale, mstitatii de ereditiBBBHde

cunoscand preve

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea definuta
Nr. de parti
sociale sau
de acftuni

Valoarea totala a
sociale

§i/sau a actiunilor
1.1.

ale societatilor comerciale, ale5 . ~

ale gru.piirilo'r:ie:'int(|W

Unitatea
denumirea i adresa -

Calitatea de^inuta Valoarea beneficiilor

2.1.

Mv|I'ip'l|:,|||:;::;|:i|;:.̂ |p||||||:|̂ |||g||||||g .VV? I I»V|l« M |̂JJ

4.1.

5. Contracte,
exercitarii fuacfiilor,
externe ori incheiate cu

sau deronitatJlor publice finantate de la
de stat

sau aflate In derulare in timpui
bugetul de stat, local fi din fonduri

actionar

5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Ptocedutaprin | Tipul B C

1



pienumele/denumirea sj adresa

Titular ...

Sot/sotie . .

Rude de gradul I1' ale titularului

Societati comadale/PasoanalMca
autorizata/ Asociatii famfliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate, societad
civile profeaonale sau sodetati civile
rK)fesi(Tialecuraspundaelimitatacare
Jesia§oaraprofe^deavocal/Qrganizatii

1 neguvemamentale/Fundatii/AsodatiF

conteactanla:
denumiieasj

adresa

^~

^~-

-—

careaibst
uioedintat
contractul

—

.

contectului

— -

— -— ̂

_—

...

—

[) Prin rude de gradul I se injelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul,

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, as, a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii



DECLARATIE DE INTERESE

Subseinnutul/Siibsernnata,

CNP

la

/3

, avand functia

cunoseand prevederile art.', 92 din Codui penal privmo faisul in deciaratii, declar pe propria raspundere:

: ! « / • " • • - • • :<•**•. -
l^yy&jt Vi» **%H\jr**-wMi.i^»* |LJ* **%**aat* ^» ijtt^tmMftJ^w* *** **£*v<**. *- - < *

Unitatea

1 1

r' //

___:____/", ".̂ .̂
Calitatea detinuta

/

N
S(

c

' ""/ 1""// - . !

/

)cia!e sau
e actiuni

/

'-apurf'W
LsJ

Valoarca totaia a
parti] or sociale

§i/sau a actiunilor

7""

/ /
•/" " " "

i «i,
- -t»e, ale
. i.i.-i'res

^^fjiiiBOiii^ 31*! &j£iifffjjKiiiiiif-lfii44*^^^-^Ms,ti^lfl^'ifi^Bti*. aijfii^&Mfiu-iS^iitQLti' ii£M^^^^^^^yJ^^ttiBfliiiiMfifiy*iiiilfyilffiiii!&itti

Unitatea r ,.v

-deniunivca§i adresa— __ ' '_ ''"/ '/'""

1 . 'n r -^ ic i i lcr

•-.

'd.



contractanta
d£«urr:.irea§i

careafost | contractului
iriaedlnM |

adresa j convnactu! _j_ I

Sol/sotie.

Rudedeguc •. ,

SocieSti conieiciale/Per9oana iizica
autorLaa/Asoc^ii familiale/Cabinete
individuate, cabiiw; as; oate, societal!
civile profesionale sau s>xieta|i civile
'>rofe • - ' aS • ;
^si^can' 3f )rg3nizatii

negiivanamaTiaky Fui'.{ja|ii/A3ociati}"''

: Prin rude de yradul I se intelege parinp pe linie ascendents :?i copii pe linie
"' Se vnr declara numele. denumirea si adresa benef.ciarului de contract unde

sotul/sotia si rudele de gradul I ob^in contracts, asa c-, t : efmite la punct.nl 5

Semnificatia coloaweSor din tnbelul de mai sus estt; urmatoarea:
A - Data mcheierii coniraciuiui
B - D^rava cosstratiului
C - Vaioarca ;;;ti.iti a contr'actului

descendenta.
prin caiiiatea detinuta, titularul,

t'rfc/eniii dec^aruui; constitute act public §i raspund potrivit iegii pe^iale pentru inexactitatea sau
car . , . i.Ior mentionate.

Data completarii T // ., L : .

.& ,,



2 o í & / ¿ 

? 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia 
de \ f i ~ C € : ' ? Z h W la / ¿ ¡ r t / î / t W V f . , 

c n p /CJ/Q2.2 IV V 2 J , domiciliul ¿ w * Vecv/, j q / jrtty^'ci/^ ^ 

Subsemnatul/Subsemnata, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 -n 

/ 
/ 

y 
/ 

regiilor autor ale companiilor/societăţilor 
sau fundaţiilor ori ale 

administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

organizaţii neguvernamentale: 
Unitatea 

denumirea şi adresa • Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

sindicale 
M , 

4. Calitatea de 
deţinute iit 
4.1 

administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
denumirea 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

carealbst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul I1' aletitulaailui 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi cavile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

1' 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

q j 2c/<?. 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, . , având funcţia 
de r h v - ^ U .- / f l r r , ' la . 1 / • ^ / '' v f ) / p . f^r V 'J^C/?_/ , 

CNP l&$(ino£j'*)VS V , domiciliul cffj - 7or<f(nr^ [Jar fa ", fote ' 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund 

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

/ / 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiuni lor^, 
'•1 J^^JZPcoK Cor"7 ¿U - iot':/-. J ( 0 f ) 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, 
res iilor autonome, ale comnaniilor/societătilor nation 

idministrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale. ale institutiilor de credit, ale erunurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2-1 
Mo/l<0(/=>/ f i 

/ 

\Jdn)Qn 

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

K J ^ B • | • • - - I ... ! I ; 

4. Calitatea de membru in organele de condueere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 

™ c u s o c i etăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar externe ori încheiate 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul A B 

1 



prenumebdenumirea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa 

careaibst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul I ' ale titularului 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesionale cu răspundere limitată care 
jsfăşoară profesia de avocat/ Or^nizaţii 

neguvemamertak/ Fundaţii/ Asociaţii21 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

2 
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iţi comerciale/ Persoană fizică 
*b.iă/A.. xiadi familiale/ Cabuitîe 

.••:». i'-. !- - - i - i • , . 'i 
1 

_ . . . . 
[ neguvemarn 'nta'fVI tru?pv \ t i3ţr 

p r i r rude de riadul / se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
' Se d mtnjele. denumirea y adresa beneficiarului de :ot-acf unde. prin calilatea deţinută, titularul, 
ot'v; si r. J e de i'rai'jJ i ooţii< c t - . . , c ir - : c:'înit3 c o mctul 5. 

Soţ/soţie 

ScutMî eat»a i'oioa ¿-lor îl n t abe ••' de m i i sur est«' u r m ă t o a r e a : 
A — Om ia ii>v ii . i t n i cu i i i f ' n c t u i u i 
B - Dn / : . t a c o n t r a c t u l u i 
V V 4|.i kU -l*» iii ,u eon î ¿¿¿tuiul 

» • i i 
car .' . , t.f cr c.n. "îtioaate. 

» ta completăr i i 

â d , 0 5 - 2 o / l 

S e m n â t u r 



• 4 / e Z o f . ? 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ? ) l i £ L / f C M / t r L / , având funcţia 
de fN> P<r c 7T) /Q " la h t i j T / ] / 9 s J G U f t / t i U P c l e - p J 

CNP ^ U M & B l i i l ' domiciliul U)aOUaJA T Î0£U l / F t f f ? ' , ,CV? ~ 
• O T f c r i H f c a , . O A - M r c / r i . tftL 3 ' ~ 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

5. Contracte, inclusiv celeTcÎe asistenţă 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau c 
externe ori încheiate cu societăţi 

lemnităţilor publice finanl 
comerciale cu capital 

'ile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
?ate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
de stat sau unde statul este acţionar 
' ' : •• ' • ' 

I 5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura pin Tipul A B C ^ 

• şi control ale 
"-S3 

de mc 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

ale ins 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

— 

sau ac 

Unitatea 
denumirea şi adresa • Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

co 

părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

Valoarea totală a 

1 



prenumeb'denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafbst 
încredinţat 
contractul 

contrarului 1 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul 11' ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ O^nizaţii 
, lea^anamentaley' Fundaţii/ Asociaţii2' 

-

u 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

0*2 a r - ¿ 0 1 2 -

2 
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pre.»jmek'denirir • f i .Tteí 

Nit soţie 

confecîantfi fost 
f inţat 

..tul 

• 'vVk̂ tări II Societăţi oomoaale/Pa^oană fe că 
c •' l\t'?J Asociaţii ikrt'liaie/'Jab 'iete 

3b 
•T î-cpr io i - ^ " s n c "ăîid fe 

< tne 

I iMniv 
Mr izati 

ueií.warEtfneíüaie' I un tir 

Wn rude de gradul l se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
c : vor df urnele, denumirea şi adresa benefi ziarului de contact unde, rr>r calitatea deţinută, titularul, 

'' i 1 ob . , - . i ' defn . • v . . i u l : . 

S n;<i <l , • • ; ' • d tabt ' !e ni su ; estt u ñt >are 
A — Dai i lien i» .i vOiir. »c ului 
Ii - Du.TkVa coiitractuJui 
C . . . . . . . ¿¿ .4.k*.l¿ „ x c , ' .ctului 

inst : nd i 
lor • < '1; I 

Data pletárii Seninii tura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de la S / ' e S s /•> W / ' , 

CNP Q/2Z , domiciliul f / t e & y ^ c ' ¿¿rc^/, - S ^ T 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund 

anii/societăţi naţions 
aţii sau alte organizi 

de, instituţii de credit, grupuri de 
iţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

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: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ^ y / 
/ / 

/ y 
y" 

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

1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, 

liMRHMtfHî M 

InsÉulia Procedura prin Tipul A B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

/ 

A 

Sol/soţie _ 

/ / / 
/ 

Rude de gradul 1' ale titularului / / 
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii iamiliale^ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesionale cu răspundere limitată care 

stăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi? 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

2 



Subsemnatul/Srfbsemnata, 

de fiMCUlLVls 

CNP / M / Í 1 4 3 A 3 0 . , domiciliul 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

-lípÉdr 
UlÓOL V 

, având funcţia 

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

l . Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund 

anii/societăţi naţiom 

aţii sau alte organfei 

de, instituţii de credit, grupnri de 
ilîi n MTiivPv'h iiu neguvernamenxaie. 

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1 

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: 

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 

exercitării funcţiilor, 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 acţionar 

majoritar/minoritar: _ _ 

5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

careafost 

încredinţat 

contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie S 

Rude de gradul I1' ale titularului 

/ 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

orofesionale cu răspundere limitată care 

aesfâşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 

A - Data încheierii contractului 

B - Durata contractului 

C - Valoarea totală a contractului 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

MSLMÎ. 

2 



/ 2 &SÍ, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsenţnatu l/Subsemnata, 
de . C T o c -

M - ¥ 7 -/Oj -V-
la T ÍY. C- J o j> v> -

avâncj funcţia 

CNP , domiciliul C ^ M , ^ J o ^ U - ^ r ^ p / V u 
ttl t t j u ^ , v ^ o o f r — r J ~ y 

cunoscând prevederile art. 292 din Codui penal privind iaisui in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sas? ?.r u : i r , 1 ; societăţi comerciale «ora jauiifcocietăţţ caţionak, instituţii de credit, grupuri de 

Valoarea totală a 
| părţilor sociale 

I de a c ţ i I J şi /sau a acţiunilor 

U ri itatea 
— denumirea şi adress — Calitatea detinută 

. 1 1 . u t p c u . L i 

sociale sau 

1.1 

F 

regiilor w.tc-«••«?«'. *îc companii < i /sac o* i i i ţ iaui t. i*s <t:r ikrr de credk *îe gru . arilor de interes 

Unitatea 
denumirea si adresa • C a P : tea deţinură Valoarea beneficiilor 

... ¡. 

C ihHi Ú : : . ''Ví'v.!.:; r? "ih? i: ' " ! ' i : ' ' . 1 "i ^rtfcuite 
.«* t" - »îfj i>«v>- * ><••. •« < j> •» ("» >»««*<r<rrt «litrst }K.'!itv 

< !«.«..} ¡V «.ti« tx fi- .d' Î.U .*,; hit': =;;-H ; sitó, t> J--,l„ ,':'. . •• . «iUI'tí îfe ÍÍUipul 

k É ' n cţi mar i> , Ţ-u 



prenumele/den'urnirea şi adresa I contractantă: 
; daiurnireaşi 
! adiua 

care a fost | contractului 
înctedii J. 
COTYIECtllI 

Titular...., 

SoVsoţie 

Rudedeaadu! !):a[etituisu;u 

Societăţi comereiaie/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 

I nrofesiiTnaleai lă^urrfewfimtatăcare 
v_^eslă^oaiăprofe&ia de avocat/ Organizaţii 
' neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi r 

linie ' Prm rude de gradul I se înţelege părinţi pe 
Se vnr declara numele, denumirea si adresa b 

soţul/soţia şi rudele d i gradul i obţin contracte, aria c 

ie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
enefîciarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
rn sah definite la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mas sus estţr următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

Prezenta declaraţie constituie act public iii răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul jâicu .îj . datelor menţionate. 

Data completării Semnatara 



¿>f 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

y având funptia 
la j y * 7 f O Q e ^ ^ M V i X i U O * T ^ j g ^ T i 

CNP ( Q Q . O e Z Q y p Q l l % 9 domicil iul O m sMT {TlO^ţHi'CM 
.A i „V-.TV -rs T /yy^ "T"^/ /> -A ^ " 

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

1. Asociat sau 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

î.i NU ssmr Ot^uC 

cietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

T 

ale societăţilor comerciale, ale 
it, ale grupurilor de interes 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2A...NU 

4.1. 

în organele dé conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
lor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic - • ! 

v / ^D/N P/rp~, duc N f n o/ywL U&c 'fe&L. 
O Ni ^ T i A i i ^ W M U b S h 

:lusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
îJ1"*\ mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 

te ale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
* •• , . . . „ • , , • ... , - . 

5.1 Beneficiarul de contract: numele Proceduraprin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

aire a fost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

<r 

U. L 

Sot/sotie / 

Rude de gradul Iu ale titularului 

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
.esfaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
.esfaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

1' Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, deniunirea 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

<oi, - Q ö / I 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 
N 

Subsemnatul/L 
de d Q t m h ^ f 

, , i TA i ^ U f i k l -f£EMVS ^ ^ , având funcţia 
- O c c J la ¿-QCOS l V W y , 

l-\ I Cxi CNP domiciliul / j q q . S h e j n i Q W ţ ftft^OU/ 

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 
sau alte organizaţii neguvernamentale: interes economic, precum şi membrii In asociaţii, fund 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

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, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. Calitatea de cadrul 
1. 

n organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
>r politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
•aate PNTCA-

4. Calitatea de 
deţinute în cadrul | 
4-i V / i " c e ^ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Procedura prin Tipul 

_ 
B C 

1 



prmumele/denumirea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

/ 
Sol/sotie ... / 
Rude de gradul I1 * ale titularului / 
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
orofesionale cu răspundere limitată care 

jsfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnentale/ Fundaţii/ Asociaţii21 

" Prin rude de gradul 1 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura' / 

. 

2 



^¿/o?, ckT 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, / o a / u î - Ah&iAh* 
de ylA/o i/'oyfift L ¡ C 

CNP CţnQ? 2 3 
Cnerdo, /' 

L , având funcţia 
la M a s o n u l vtcHi 3 A 7 , 

, domiciliul OorSicht» v£chi ^/rr c. VA' o 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, 

instituţii de credit, grupuri de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea detinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membru în orga nele de coaducere, adm 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, 
economic» ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 

inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
' " tituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

nnnn VAV*n a YYt P>f) folp. < 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrai partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
A v t a f n f i AM Înol inint-A AII CtAniA^atî n M n!n ln n>. J „ J...1 - - i . _ A-externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutía Procedura prin Tipul A B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafbst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

/ \ 
Soţ/sotie 

i 
1 

Rude de gradul I ale titularului / 

Societăţi eomeiciak/ 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 
neguvemainentaJe/ Fundaţii/Asociaţii2' 

/ / 1 / j / \ / 
\ y 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

ă â cmr..... 

2 



0 % ? c . : y P 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, (V/KTO/Z rt/^OL&C O <y , având funcţia 
de / / y s y / f c r o s i *?e V ' F ' T / / - ja p / ? / / y / g / «g- Q o / y . ' 

CNP / y C o ţ / l , domiciliul Ctf TC. 1/Bc tţ/ ] S Ut r 

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 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea detinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

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: 

I Unitatea 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

5. 
exercitării fu 
externe ori în 
majoritar/ 
5.1 Beneficiarul (te contact numele, 

asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
"" "" " -'ităţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

-

Proceduraprin Tipul A B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

SoVsoţie ~ 

Rude de gradul 111 ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
Jestâşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

<D% O 2 . 2. 

2 



¿ / ? f . o i 7 ^ / 2 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Chf 11: ^ f , având funcţia 
de fet/M Nd-i1 la , 

,domiciliul Cţ'fi. 7 G - f f c M l - 4 4 i -
? 

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

1 
A lldHM ' ' i' - s " 1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 V 

2, Calitatea de membru In 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: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 
\ 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesio male şi/sau sindicale 
1 3.1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuţi 

, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
t şi d ciî u ni îr^â partid ului politic 

4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, instituţia | Procedura prin Tipul T Ä L B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sol/soţie 

Rude de gradul Iu ale titularului 

Societăţi comerciale/ 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 
neguvemamentaJe/ Fundaţii/Asociaţii2' 

\ 

1} Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se voi 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de - / Y la r ^ / M r ^ p / ^ . ' > / ? G f O f e / U ^ c d ^ V , 

CNP , domiciliul CQM Y Q { j s - e ^ ' JA--? '7G- l C A ^ 

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

1. Asociat sau âcţiOBâr socictă^ii coiflcrcişlcţ coflip anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

^ ^ / 

/ 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
c^^tuînt^ m c^^c^miJPirici^î^cij^c^isti^^^^ ^̂ EIKẐ Î Î cJ t̂Biînt̂ i ŞI cidî iiiîîiî*^^^ r t BĈui 1 i 
4.1 

5. 
exercitării funcţiilor, 
externe ori 
majoritar/minoritar: 

u 
, , ile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 

demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă; 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 
/ 

/ 

Sol/sotie 

/ 
/ / 

/ 

Rude de gradul l"ale titularului / 

/ 
V 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asodaţii familiale''Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
raofesicnale cu răspundere limitată care 

.sfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/Asociaţii21 

/ 

/ 
> / 

' ' 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Seirinătura 

2 



'Z y / f i / , ¿ v r 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de e.c?MJh ¿ i S i i ¿ O C A L la P / e / r t r t j t t f i 7 a l / e ^ / r / / , 

CNP ¿4612 / 1 7 / j y 4Z , domiciliul Q€>Sf< 74 feM fi/b P / / 
ţ 

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

credit, grupuri de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

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

5. Contracte, i 
exercitării 
externe ori 

cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, 
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de 

5.1 Beneficiarul de contract numele, Procedura prin 

este 
i . « 

: 

în timpul 
din fonduri 

acţionar 

1 



ptenumele/denumiiea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafbst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

So1/sotie 

Rude de gradul I1} ale titularului 

Societăţi comerciali 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 
neguvernainentale/ Fundaţii/Asociaţii2' 

1' 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A — Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

....a 

2 



2 3 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, /, având funcţia 
de C . j l A J & i 1 C £ 7 2 - la LlrNl ' ,4 r^/2C,U)PuP c ^ P C / p ' , 

CNP â&h- M V 3> domiciliul QX) f~7- i / ^ W S)9f /ff n^MLs ' 
A ¿¿¿JaZ/W Af/l V r ~ 

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

1 ffllitafpa Hp momhniîn rarfriil gi iriiliilur nrf f „ „ a l o i/uatf cinrii .alo I 

2. Calitatea 
regiilor a 

e condu bru organele de de m cere 
ale companiilor/societăţilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

şi control ale societăţilor comerciale, ale 
instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
ţii neguvernamentale: 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Proceduraprin Tipul A B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

care a fost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul I1'ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
ntofesionale cu răspundere limitată care 
.jsfâşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

A OS, ? £>/l 

2 



¿xf. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

S & J / f * / ,avân<jjunctia 

CNP , domiciliul 

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

de credit, grupuri de 1. Asociat sau acţionar Ia 
J P j f ^ ^ ccononiic^pfcciiHi 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

In organele de conducere, 
regiilor autonome, ale compaiJilor/societăţi.or 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - | 

alt 
de credit, ale 

comerciale, ale 
rilor de interes 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. t de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sa ^sindicale ; 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
diţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cel 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, | Instituţia | Proceduraprin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 
— — - - - - — 

Soţ/soţie 
— — — — — -

Rude de gradul [''ale titularului 

— — - — — 
— 

Societăţi comerciale/ 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 
neguvemamentale/Fundaţii/Asodaţii2) 

— * • — — — 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

/P' * 

2 



.3 ¿ v f z&rz. 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de f t w ^ c l ^ C ¿o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia 

CNP / F l / o 3 / , domiciliul / ¿ v V & e f f t ' 

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

1. Asociat 

interes economic. membru 1 

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

wm ¿ ¡ W H m | 

Calitatea deţinută 

nstituţii de credit, grupuri de 

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

- f ü f -

2. Calitatea de 

autonome. 

societăţilor comerciale, ale 

lor de credit, ale grupurilor de interes 

Unitatea 

- denumirea şi adresa 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

-Mr 

1 r „ i ; t „ , „ „ J „ 

.1 
• P I U 

- l M -

istrare şi control, retribuite sat: neretribuite 

rea partidului noii fie 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate m derulare în timpul 

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetu, de stat, local şi din fonduri 

externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau «ftdo statui «ste acţionar 

majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul A B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 

Rude de gradul I11 ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii femiliafe^ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

nrofesionale cu răspundere limitată care 

( ucsfăşoarâ profesia de avocat/ Organizaţii 

j neguvemamentafe Fundaţii/ Asociaţii2' l 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 

A - Data încheierii contractului 

B - Durata contractului 

C - Valoarea totală a contractului 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

2 



^ y / 7 ; . o f ?<rv2 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ^WV^U ^ V C ^ W 4 , având funcţia 
de la ĉCfrv „ , 

CNP 1 5 1 0 5 2 5 2 - ^ 1 , d o m i c i l i u l Q ' ^ ^ C T g ^ o N i 

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

au acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de •'*•'•• • . . .. „ . .. , . .. , , omie, precum şi memuru m asociaţii, lunuaţu sau ane organizaţii ncguveruaineinaie. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1 C - ^ K £>o<=io \C> Vr̂ v 
A W "XKtV3L 

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 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută * Valoarea beneficiilor 

2.1 l ^ ^ t x K v ^ 

3 Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
U 

Y v \ u c v ^ t u u 

4. Calitate 
deţinute In 

a de membru în organele de conducere, administrare şi control, 
•Li tic 

4.1 1 

a de membru în organele de conducere, administrare şi control, 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia Procedura prin | Tipul A B C 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
mcredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

u^x icVrc C V ^ L 

Sol/sotie 
t t 

Rude de gjadul I1' ale titulamlui 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii feniliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
orofesionale cu răspundere limitată care 
.esfaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvanamentale/ Fundaţii/Asociaţii2' 

11 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 deţinuta, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, i Car W u-/<x J ^ l A t c ^ r , având funcţia 
de f,A <n< -Y/h /! ¿V M la f r im a»V<3. 7(r ( \/er/n , 

CNP / ¿ C ' C S t â P t â M ^ , domiciliul J J v s r - J 

? 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund 

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr . de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

lor comerciale, ale 
•u purilor de interes r 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
1 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia 

, . . ... • • • 
Proceduraprin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sol/sotie 

Rude de gradul I1' ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesionale cu răspundere limitată care 

esfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

11 Prin rude de gradul 1 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

M L 1 Ç J . L . 

Semnătura 

2 



3 / o ? . û f : 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de la ?>¿/Mft/Qh4 7G -

, având funcţia 

CNP W J 3 3 / 0 0 , domiciliul CO/?? . tfäfee^t ^ e / o j 
«o / . ypAVQi/A 

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

la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
m şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea detinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
'.1. 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
r autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

¡Unitatea 
! denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. Calitatea de mi in 'esionale şi/sau sindicale 

.1 . I ,1 II INIMI , ' W J '•""'"". .! I 'V' "V "":' ' '—1 —• ' ' " 1 M I . . I —|—| ——— — — — — — — — 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

4.1. 

. , . consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de stat, local şi din fonduri 

comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
exercitării funcţiilor, 
externe ori încheiate __ 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul A B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sol/solie 

Rude de gradul l''ale titularului 

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesicriale cu răspundere limitată care 

.sfăşoară profesia de avocat/ Orgşnizaţii 
neguvemamerfale/ Fundaţii/ Asociaţii21 

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesicriale cu răspundere limitată care 

.sfăşoară profesia de avocat/ Orgşnizaţii 
neguvemamerfale/ Fundaţii/ Asociaţii21 

11 Prin rude de gradul 1 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

2o/2-

2 



a/: ¿ v / z 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de /teA/7 

CNP ^ 
. c r ? - 7&o,T<rT 

HA-N 
la 

_ , având funcţia 
nstt- r y t e M f / j \Jersf/\ YÉL 

_ , domiciliul e g v ^ r / f / ' S M S T f t e ^ H f a , 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi memoru in asociaţii, îuno 

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

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 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 . 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
. 1 . 

4. Calitatea de membru în 
deţinute în cadrul 

de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contact: numele, Institutia Procedura prin | Tipul A B 

/ I 
1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/soţie 

Rude de gradul I1' ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii lamiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentafe Fundaţii/ Asociadr1 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

2 



31/?<?• 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata 
O. t de A i p / ^ / y ñ 

semnata, , A ^ QA? 4 / / M O / v ' Cfr? 
/ cts/s&o/- ia * 

CNP ' , domiciliul 

, x , având funcţia 
/tjqQ^'Q /,'OQCLYJO/y ( / a p / j , 3 , 

• V f y , 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea detinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

/ V 

2. Calitatea de membru 
regiilor autonome, ale comp 
economic, ale 

Unitatea 

mmm - â wmJH riale, 

denumirea şi adresa -

îiaistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

1 - • ^ 
Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor 

2.1. 

A / r / 

A / c v 

4. Calitatea de 
dcjjni ß u te ÎI 

sein npriiitrîhiiitiii Mii HCl cil lUtlilC) 

¿j <=A 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar; i® _J 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Proceduraprin Tipul B C 

1 



prenumebdenumirea şi adresa 

Titular. 

contractantă 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Soj/soţie 

Rude de gradul 11' ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesionale cu răspundere limitată care 
-.estăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/Asodaţii2) 

11 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

S u b s e m n a t u l / S u f e ^ a t a , f ^ / f ^ T / J S ŢfT(AJ Ţi AJ , având funcţia 
de - p i w e n c / j / b £ faiMfr: la , 

CNP % , domiciliul , O 
r M . j j . J t V . 7>ftcu- ' J>rf ; 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi co 
interes precum şi membra îr 

naţionali instituţii de credit, grupuri de 
w M i â . a'eggycraamcntale: 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

1.1. 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni_ 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membru în orga.jcie de conducere, administrare şi cont roi île societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/s x etăţilor naţionale, ale Instituţiile r de credit, ale grupurilor de interes 

«—> - - - J - i iuor or» ate"1"''- - ;„-
Unitatea 

- denumirea şi adresa 
2.1. 

itcmţ licafc —I—I 
U ! 

- — . .. — ~ : — 
de s-imbru m orga;- ' de conducere a dministrare * * î, -stiibuite sau neretribuite, , K.¡mă,.., .jj . . ,. I i « ,m g g . ^ ^ ^ ^ » . „ . ^ « « I ^ ^ ^ ^ M 

m • ' . Î V ? » «i^ti'îU " c -»l»':i IC -.. •• ^ -fii 

5. Contracte, in« lu siv cele de asiste. • k uridică, consuilaufă şi civile, o ,, ¿Jiuieîn derulare în timpul 
exercitării furiei'.•• m a n d a t ă 'Sţllor e firtaiWH H al ş,î din fonduri 
externe ori cm « v m *tpt • • "•• stat"'! •••?te acţionar 
majoritar/m moi.»««. 
5.1 Beneficiau! de cort x t numele. Ir-titiîţia Procedura prin [ Tip;! A B C 



prenumele/denumirea şi adresa v ontractantă: 
r mkeaşi 
adresa 

carealbst 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sol/sotie .. 

Rude de gradul i'̂ ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
nrofesionale cu râspun *? linitată care 
..esfaşoarâ profesia de w cat/Organizaţii 

| neguvanamentaleTunciaţii/Asociajir' 

; 1 
! 

j 
l 

1} 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 punct'.;) 5. 

Semnificaţia coloanelor din tabelui de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

Prezenta declaraţie constituie ci public şi răspund potrivit i v sale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomp'.t ?.! datelor men: naîe. 

Data completării 

â l e £ Z e u . 

Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de h-aC^K' e la 

, având funcţia 

CNP i , domiciliul 

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

comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: economic, 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

panele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
:!lor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

Taţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

2. Calitatea 
re: 
economic, ale 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 .1. 

1.1. 

>re, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, " * * ' . . . . . . . 

5. Contracte, inclusiv cele de ai 
exercitării funcţiilor, mandate] 
externe ori încheiate 
majoritar/minoritar: 

15.1 Beneficiarul de contract: numele, | 

e sau aflate în derulare în timpul 
bugetul de stat, local şi din fonduri 

sau unde statul este acţionar 

Instituţia Pnxedutaprin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular — ) 
Sot/sotie 

Rude de gradul l''ale titularului 

Societăţi comerciala' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
^esfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemainentale/ Fundaţii/Asociaţii2' 

O 

1' 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

. i L ^ i J s i l . 

Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de &c>A/ u>Csct-<L 

CNP / ^60/0/1^ 3/ é ) 

¿¿D/vş T V j W p V , având funcţia 
la dorf iyrtş i Ţ i n ^ Ş O r t ^ s ' , 

, domiciliul T& u^e^/ s&r stf/2 n ^ 

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 d~ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 . 

y 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, a' 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter' 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 
7 -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/său sindicale 
3.1. -6 

<r 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpu 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondur 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiona 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Proceduraprin Tipul A B C 

1 



preţui nele'denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 

Titular 

Sot/sotie 
z 7 1 

¡3 

Rude de gradul I1'ale titularului 

Societăţi comerciale/ Penmnă fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere l imitată care 
deslaşoară profesia de avocat/ Qg^nizaţii 

juvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi? 

1} 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura ; 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, MlLrrib&y MJjQIUQj . având funcţia 
de la - / / £ G J c / ± u v , 

CNP domiciliul 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
i interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund 

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
U — — • — 

— — — — 
„— — — — 
— — — — 
— • — — —-

— - — — — 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţioii 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 

idministrare şi control ale societăţ 
ale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
organizaţii neguvernamentale: 

lor comerciale, ale 
-u purilor de interes 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 — — —-
< — • — .— 
— .— • — 

— 

- — — 

1.3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
.1 - -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, 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 acţionar 
majoritar/minoritar: : V • M 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Proceduraprin Tipul B 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului 
— — 

Titular 
- — 

• — — — - — -

Sot/sotie 
• — 

— -
— 

- ' — 

Rude de gradul I1' ale titularului 
— — — — — 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
^¿sfaşoară profesia de avocat/ Orgşnizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asxiaţii2' 

— — 
— 

—- — — 

!) 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

Q) oj^ j c / ^ 

2 



; om, T^;*;^orul Vteehi •
DECLARAJIE DE INTERESE 0 m w J7* * '- -s2^.-

Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

la
, a van (I funcfia

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara|ii, declar pe propria raspundere;

Unitatea
denumirea §i adresa —

Calitatea
Nr.
sociale sau
de ac^Juni

Valoarea totala a
pallor sociale

si/sau a acjiunilor

Unitatea
denumirea §i adresa -

Calitatea dejinuta Valoarea beneficiilor

2.1,

fiisffiutia Rucedmaprin TM5,1 Benefidaml de contract numek



paiumeb'denumnea§a adresa

Titular

So ŝojie ...

Rude degradul I^afetitukului

Scdet̂ comeiciale/Pasoana^ca
autorizafa/ Asoda îi fonfliale/Cabineie
indivkluale,cabinefea9ociate, society
civUeproiesionale sail society dvile

J'~^fesionate cu raspundare limfiatacare
ucsfa^o^dpn^f^deavo^t/(>^ajiiza|ii
neguvonamenteJe/FundaJi^Asoci^iP

amftactan^:
dsiumirea§i

adtesa

caeafost
taedintat
oonbacftji

conftactului

^ Prin rwt/e (sfe gradul I SQ mtelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta", titularul,

sojul/sojia si rudele de gradul I ob#n contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data fncheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea total a a contractului

Prezenta declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura



DECLARATIE DE INTERESE

S ubsem natul/Subsem nata,
de

CNP

f 0 , avand funcfia
la so

, domiciliul
. £-0.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul fn declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
denumirea §i adresa Calitatea de$inuta

Nr. de par#
sociale sau
de acfouni

Valoarea totala a
parfilor sociale

?i/sau a ac|iunilor

Unitatea
- denumirea §i adresa Calitatea de$inuta Valoarea beneficiilor

5.1 Benefidaml de contead: numele, iisatujia Pnxeduiarain



/(bjmdo'denurniiea sj adresa

£/

Titular

Sc^sofie „

Rude de gtadul ll) aletitulaailui

.1
i"
/

Socie^comenaaie'̂ tsoanafizica
auttaiz^Asoc^feiiilia^C^inete
individuale,caHneteasociate, sotiefa£
crviteprofesaotiale sau societal civile

^pfeaonale cu taspundos limtedacaie
.;ta^ocr5 ptufesia de avocat/ Qrganiza^i

neguvarsmentak/Fund^Ascici^

cailractDila:
denumitea^

adrcsa

caieafost
ioaedin^t
confiactul

contiyctului

Prin rude de gradul I se intelege paring pe linie ascendents s. i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
ia si rudele de gradul I ob$in contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Seimiiilcatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data Incheierii contractului
B - Durata contractuiui
C - Valoarea tola I a a contractului

Prezenta declara fie constitute act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura



DECLARAJ1E DE EVTERESE

Su bsemnat u l/Siibscjunata
, _ jft , r --,. . " v — f \ ,

CNP

la
, avand funcfia

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal pnvind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Nr.
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
parjilor sociale

si/sau a actiunilor

Unitatea
- denumirea si adresa Cahtatea detmuta

unitatea
- denumirea si adresa Cahtatea detinuta Valoarea beneficiilor

5.1 Benefioarul de contract nurade. bsntulia Proceduraprin Tmul



prenumek^deninnireasi adresa ccniiacianfS:
denumitea§a

adtesa

caieafost
ihoedintat
contnactul

Titular.

So^soge,

Rude de gradul I1} ate titulatuliri

Socie^conadale/Peraoanafizica
autorizata/ Asods îi iamfliale'Cabinete
individuals, cabineteasociafe, societaji
civileptofesianak sau societ̂  civile

--"lofesionale cutagxmdae limitata cans

IJ Prin rude de gradul I se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2J Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detfnuta, titularul,

sojul/sojia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite lapunctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmStoarea:
A - Data fncheierii contractului
B -Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarafie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men {ion ate.

Data completarii Semnatura



DECLARAJIE DE INTERESE

"fKiî f!
Com, farws©rulVechi-Prahova!

Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP

fa
, av^nd func^ia

,domicilinl

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declarafii, declar pe propria raspundcre:

Valoarea totam a
Umtatea

denumirea si adresa -
partilor sociale

Unitatea
denumirea gi adresa -

Valoarea beneficiilor

Praceduiaprin TpilllBenefidanidBcordractnurnde,



]3Enumele/denuminea§i acfcesa

Titular „.

Sc ŝo^e ~.

Rude de gpadul I1 ) ate titularuhii

Societa£ conoxaale/Pasoanafizica
aukirkiIii/As(x:ialiiraTiilia]s/C'abmdc
individuale, cabindeasocaate, sodeta£
dvilejxofeaonale sausocie^ civile
pro^onaleoii^xiffifeielimitatacare
^^sS§oaiaprofeaade avocat/ Organizajii
.i^uvmiamentale/Fundap/ Asocia^

conlractatila:
denumirea^i

adresa

careafost
inoedinjat
conteactul

/
/

/

contrxliilui

^
J

/

Prin rwcfe 6?e gradul I se in^elege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul,
ia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Seinnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A ~ Data incheierii contractului
B — Durata contractului
C - Valoarea total a a contractului

Prezenta declarable constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul in com plot al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura



\.

Subsemnatul/SHbsemnatfl,

CNP

DECLARAJIE DE INTERESE

/

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarant, declar pe propria raspundere:

Unitatea
denumirea §i adresa Calitatea de^inuta

Nr. de parti
sociale sau
de acftuni

Valoarea totala a
parfilor sociale

§i/sau a acfiunilpr
a

Unitatea
- denumirea gi adresa

Calitatea de|inuta Valoarea beneficiilor

2.1.

fiisdft^a Ptoceduiarffin TM5.1 Boiefidaml de tXHTtiact numete,



. ;,̂ Mmde/deiiumitea ̂  adresa
jyfj

Titular „.

Softfefe *

Rude de gtadul I1J ale titularului

.!
f

1

Soctd^coneida^ftjsoffiiafizica
;ti tori/at̂  Asocia^ iajTifliak/Gibinete
individual cabinete asodate, socieiaji
civilepioie&onale sau socida^ civile

/Dspie&onale cuiaspundere limitatacate
.^oataprol^deavDCa^Ot^ani^ii

n^uvonamartak/Fund^ii/Ascxa^iP

confractanta:
denumireasj

adiesa

^'

/w

A

cateafcst
incredin^t
conitactul

X ifV/i

pC tfVA-

r^y p/-.

A/<^ <P

contedului

*-• erf

^~ &

r*r- G

fTT-

TsU(

n*K

f7&<~

OfaLl f

1J Prin rude de gradul I se inf elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea sj adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Seinnificafia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data tncheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea total a a contractului

Prezenta declara tie constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data compIetSrii Semnatura



r
DECLARAJIE DE EVTERESE

Com. targsorul Vtechi - Frahovs
iNTPARL Nr. /r /— ' ' ' ' "

An &"£ Luna^ l,!*s€^

Subsemnatu)/Sttbsem»a*a, »
de

CNP

la

,domiciliul

^ funcfia

.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea de^inuta
Nr. de parfi
social&sau
deacjiuni

Valoarea totals a
parfilor sociale

$i/sau a actiunilor

2.1,

..1

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

5.1 Benefidarul de contract numek Ptooeduiapin [ Tlpul



.;/^hurnek/denurniiEa^ adtesa
7

Titular

So^sojie... „

Rude cte gradul I1} ate titukuhri

t
/

Socae^cwneraala'Pereoanafizica'
autcsizata^Asoc^fimilial6/CabiTde
individual^ cabin^ asociate, societ̂ i
civilepioiESonale sau gocteOti civile
^fesionale t^iSspunderelirnMcaie
c^sS^oaiaptofesiadeawxal/Ot^nc^ii
neguvemamen^fiundain/ Asocial

conttactanta;
-denumuea^

adtesa

careafcst
moedirp
confiacdjl

coniractului

1J Prin rude de gradul 1se in^elege parinji pe lime ascendent^ §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de{inuta, titularul,

so^ul/sojia si rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semniflcafia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarca:
A - Data mcheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prczenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii

£>?.

Semnatura



DECLARAJIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de C^̂ -*- V^ L\ £ ft_

CNP

, avand funcfia
la

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea de^inuta
Nr. de par^i
sociale sau
de

Valoarea totala a
parfilor sociale

si/sau a actiunilor
1.1

Unitatea
denumirea §i adresa -

Calitatea detimita Valoarea beneficiilor

2.1 T

L

5.1 Boieficiarul de contract numele.



pienumele'denumiiea si adresa

Titular

SoJ'soiie — ,

Rude de gtadul I1J ate titulamtui

Socie^ ccmerdak/Pergoanafizica
autoriza^AsocJaJii feniliak/Oabinete
individuale,cabjneteasociate, sodetSji
cMepixjfesmale sau sodel̂  civile
profeaoiale cu ri&pundere limitatacate
Nss%3otaptDfesiadeawcal/Oigniza$ii
n^wmiamentale/Fund^AsodapP

caitractanta:
dammiiea§a

adresa

cateafost
inoedinjat
contractul

caittactului

]) Prin rude de gradul I se intelege paring pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
25 Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,

so£il/so$ia §i rudele de gradul I objin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Senmificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A -Data incheierii contractului
B -Durata contractului
C - Valoarea totals a contractului

Prezenta declarable constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men|ionate.

Data completarii Semn tura



..-PKfi^ARIA-
j Com. Targsorul Vechi - Prahova

DECLARAJIE DE INTERES Ziua

Subsemnatul/Subsemnata,
de

, avand funcfia
la

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Valoarea totala a
Unitatea

denumirea §i adfesa
sociale sau partilor sociale

/ si/sau a actiuni
Calitatea detinuta

Valoarea benefieiilorUnitatea
denumirea si adresa

4.1

Z z
Z

Listitutia Prc)ceduraprin Tpd5.1 BeneficJarul de contract numele,



peiumeWdenurniteagi adresa

Titular „.

Sot/sode _

Rude degadul Iu ale titulaiului

SocLl^coirteiuale'PersoQiiafiTica
aLilorkiia/Asoci^iiikTiiMyCatiiiiele
individual^ cabinete asotiate, society
cKfleprofesionale sau socî i dvile

'^raMordecuraqxirdEielirnitalacare
desSgooaprofeaadeavocal/ Qrj^niza$i
n^uvemarrKntale'Furada^AsociaJi?

contradanta:
denutnireasi

atea

careafost
iiicrcdin|gEt
amtiadiil

//

con&actukii

/

/

/

/1

/
/

!) Prin rude de gradul I se injelege parin|i pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul,

so$ul/so$ia §i rudele de gradul I ob$in contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data mcheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data complctarii

el-
Scmn



DECLARAJIE DE EVTERESE / •&. w;
*n 2^ i

SubsemnatuI/Subsemnata,
• ^-\ ^ * /*^ .» ; .' s" r^

CNP

r/ua <^
, avand func^a~

la

,domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privmd falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
denumirea i adresa

Calitatea dejinuta
Nr. de par£i
sociale sau
de ac^iuni

Valoarea totala a
parjilor sociale

§i/sau a ac^iunilor
1.1,

r

Unitatea
denumirea gi adresa

Calitatea dejinutti Valoarea beneficiilor

2.1,

4.1

1̂

S.lBaieficaamlo^contractnumele, | Institujia | Ptocedinaprin | Tipui C



p^iumeb'cfcnumDEa^adtEsa

Titular „.

Sot/sotie

Riidedegpadul Iuatetitularului

indivkludejCabiti^easociate, socie*a£
dviteprofesionale sau socie*a£ cavfle
pofesionale cu taspundere limita® cae

, ^giivonamentale'Rindati^Asocia^r

conttactanta;
denumiteasi

adresa

X

^

s'"'

\______

cateafcst
mctedin^
conteacy

^
f"

xp

c

cailiactiilui

/

^

s

^

s

s'"

^
/'

/

,-

-

Prin TVttfe t/e gradul 1 ̂ se InJeJege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendentS.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejmuta, titularul,

so{ul/so#a si rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite lapunctul 5.

Seinnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B -Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completdrii Semnatura



DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Sub^emnata,
de

CNP
la

A/jgt,
cunoscand prevederUe art. 292 din Codul penal privind falsul in tleclarafii, declar pe propria raspundere:

Nr. de par|i
sociale sau
de acjiuni

Valoarea totala a
parlor sociale

§i/sau a acjiunilor

Unitatea
denumirea i adresa -

Calitatea de£inuta

Unitatea
- denumirea §i adresa Valoarea beneficiilor

5.1 Benefidarul de content numele. Institujia Ptocedurapnn Tlpul



coniiactaniS:
denumirea §i

actesa

caieafest
jhoedinjat
conftactul

confcactului

Titular,

Sojfeoge.

Rude de gradul I1 J ate titulatuhif

Sod^conieiciale'Pasoanafiaca
autoriza^Asodatufonflia^
MvkluaHcabineteasodat^ socieî i
civileprofesionaJe sau sociela^ civile
profesionale cui^undeie Iffnitstfacate

1) Prin rwcfe f/e graditllsQ injelege parinji pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta", titularul,

soful/sofia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5,

Seimiificufia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A — Data fncheierii contractului
B -Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor inenji'onate.

Data completarii Semnatu



SubsemnatuI/Subsemnata,
de CjQ Xr\£> iLA&£_ U oC-AV, la

DECLARAJIE DE INTERESE

KOTO , avand funcfia

CNP ,domidliul LoC. <5

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
denumirea §i adresa -

Nr. de parfi
sociale sau
de actiuni

Unitatea
denumirea §i adresa

Valoarea totala a
parjilor sociale

§i/sau a actinnilor

Calitatea dejinut3 Valoarea beneficiilor

2.1.

"1,

5.1 Benencjaml deocsilract numek Procedurapnn Tpjl



prcnumele'daiumiiEa si adresa

Titular „.

So ŝojie -

Rude de gradul ll) ate tilulamlui

Socie î comaoale'Pfeisaanafiziea
autorizata/AsociaJii &n3iafc/Cabinete
individuale, cabinete asocaate, sock â{i
dv3e]xofesionatesausodet̂ i civile

,^^cnateair3^jundetelfrnil^caie
jsla^^profeshdeavoci/ Organ ia^i

neguvEmamertafc/RindaJii'AsociaJiF

conttactantS:
denumirea^

adtcsa

/"

caieafost
incnxlinlal
coitradul

S

/

conttactutui

^-

^

~^^

Prin rude de gradul I se infelege paring pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titulaml,
ia si rudele de gradul I ob#n contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semniflcafia coloanelor din tabelul de mai sus estc urmitoarea:
A - Data inch fieri i contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men Donate.

Data completarii



DECLARATIE DE EVTERESE

Com, Tatgsorul Vechi
JHISfi ~

Subsemnatul/Subsemnata,
de
CNP

la
. , avand funcfia

cunoscand prevederile art 292 din Codul penal privind falsul In dt'clarufii, declar pe propria nlspnndere:

Nr.
sociale sau
de actiuni

Valoarea totals a
partflor sociale

si/sau a actiunilor

Unitatea
- denumirea si adresa -

Cahtatea detmuta

Unitatea
denumirea si adresa -

Valoarea benenciilorCalitatea detmuta

5.1 Benefidarul de cmtract nunele. Ftoceduraptin Tpd



cotifracfantg;
denumiteasi

adresa

caeafost

confractul

condadului

Titular.

Sofsotie,

Rude degadul IIJafetituIaailui

ke, sodetaji
dvileprofesJonale saji socie î civile
ptofesianale cuiaspiffidae limifatacare

J) Prin /7/(5fe t/e gradul 1^se fntelege parinji pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,

soful/sojia si rudele de gradul I obfin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5.

Semnificafia coloanelor din tabelul de raai sus este urmatoarea:
A - Data Incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea total a a contractului

Prezenta declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men (ion ate.

Data completarii .Semnltura



DECLARATIE DE INTERESE

Com. atgs
CASE. Mr

"' •
An

SubsemnatuI/Subsemnata,
de

CNP

»a
, avand funcfia

,domiciliul

ciinoscaiid prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in doclarafii, declar pe propria nlspundere:

Unitatea
denumirea §i adresa -

Calitatea detinuta
Nr.
sociale sau
de ac|iuni

Valoarea totals a
parfilor sociale

§i/sau a actiunilor

Unitatea
- denumirea §i adresa Calitatea de^inuta Valoarea beneficiilor

2.1.

5.1BeneficiaculaBcciittacfcminiefe ]hstau|ia | Ptocedumpnn HpuJ



contractanta:
denumirea si

careaiost
itedtnjat
contractul

contractului

Tituk1,

Sofsofie.

Rude degtadul I1Jateti(uIaiului

Socie î comodale/PasoanafeicS'
auforizstfa/AsociaJii toiliale/Cabinete
individuate, cabineteasociafe, socaeiaji
civilepiofeswnale sau sodet̂ i civile

1} Prin rude de gradul I se Infelege parin|i pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2^ Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularul,

sojul/sojia si rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctui 5.

Seninifieafia coloanelor din tabelul de mai sus este urmdtoarea:
A - Data Tncheierii contractului
B -Durata contractului
C - Valoarea total a a contractului

Prezenta declarable constituie act public $\ raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Scinnatura
v \



DECLARAJIE DE EVTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

la
Y 7 5-avand functia

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarant, declar pe propria raspundere:

Nr.
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
parjilor sociale

si/sau a actiunilor

Unitatea
- denumirea si adresa Cahtatea detinutS

Unitatea
- denumirea si adresa

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

SJBeneficianJdeconlractnurnele, | Instituga | PnxediBaprin



ptenumektaumiieasi adtesa

Titular ™

So ŝojie „

Rude de gtadul I1' ale titulaiului

Societa^ cwneoiak/Pasoana fizica
arforizaJaTAsociaju iamfliafc/Cabinete
individuale, cabinete asociate, society
dvfler^&onafesausode^ civile

'T^feaonate cu iSspundere limitata'care
JcsSgoarSpiDfesiadeava^Qt^nizs^i
rjeguvoriamentale/FurKlali^AgodatiP

conttatfanta:
denumireasi

adrcsa

' —

— ~~~

—

cateafost
incredit^aft
omtraciul

,

-_ —

contractului

•

„ —

—
!) Prin rude de gradul I se in$elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denurairea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de îmita", titularul,

ia si rudele de gradul I obtfn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificafia coloanelor din tabelul de mat sus este urmatoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data com pi eta Hi



,
Com, Targsarul Vecfii -

DECLARATIE DE

Subsemnatul/Subsemnata,
de

cunoscaml prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara$ii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea dejinuta
Nr. de par|i
sociale sau
de acjiuni

Valoarea totaia a
par{ilor sociale

si/sau a actiunilor

7

Unitatea
denumirea auadresa

Calitatea dejinuta Valoarea beneficiilor

2.1

Mtujia [ Ptocedutapnn5.1 BeHenciaiul de contract numek



pimimeIetaumitEa§i adtesa

Titular ...

So ŝotie „

Rude degradully atetitulamlui

Sodda]i oxneraaJe/Basoana fizica
autorizala^Asoda^&nilrafc/Cabinete
individuale,cabineteasocial^ societal
dvilepiofesionafe sau societal civiie

--'piesianale cu lasrxmdere limfiatacaiE
uts%)atapoafe£aadeawca(/0^ii2^ii
n^uvmiamental^Fund^ii/Asoc^iP

contractanta:
denumirea si

adtesa

f ^***~—.

^

--

caieafost
boedin^t
contiadul

^~— — ̂ - —

I

contractuliri

— -

~ .

1J Prin rude de gradullse injelege parinti pe linie ascendents §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneflciarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

soful/sojia si rudele de gradul I obfin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Semnificafia coloanelor din tabelul de mai sus este urruiltoarea:
A - Data incheierii contractului
B - Durata contractului
C - Valoarea totala a contractului

Prezenta declarable constitute act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor in en (ion ate.

Data completarii Semnatyra



DECLARAJIE DE INTERESE

^fr r£dB#i*H.. ...
Com, Targsorul Vechi - Prahov;
J&rr33£. Mr

IC&IIJE Jj1'

An ^v ^-Luna j

SubsemnatuI/Subsemnata,
de la

, avSnd functfa

,domiciiiui

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
- denumirea §i adresa

Calitatea dejinuta
Nr. de parti
sociale sau
deacjiuni

Valoarea totala a
parfilor sociale

§i/sau a ac^iunilor
,U

Unitatea
denumirea si adresa

Valoarea beneficiilor

5.1 Benefidaailde contract numefe,



j)iuniimeb'tianiniirea§Jack&i

Titular

So^sofie ~

RudedegtadulIJ)aletituIaruIui

Socae î oomaciaJe'Petsoanafizica
autorizaf^Ascxa^iifemiliate^CabiDete
ino^vftWe,cabinete asodate^ societal
dvileprofeaonatesauscxadap dvfle
jflpfesicinalecuiaspurx^

_J^aa-aprofi^deavixaI/(>gani^ii
riegiiveniamertfale'Ritxlaji^

confraciarfla:
denumireasi

adtesa

/

cateafcst
itioedir^t
ccnlractul

/

/

'

uinliactiilui

/"

/

y

Prin /'Mt/e cfe gradul I se ftijelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linle descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,

sojul/so^ia §i rudele de gradul I objin contracte, a§a cum sunt definite la punctui 5.

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
A * Data incheierii contractual
B - Durata contractului
C - Valoarea totals a contractului

Prezenta declarajie constituie act public §i rfispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii
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