
DECLARAŢIE DE INTERESE

SubsemnatuVSu bSFmnata,
de V/ CEPI2-I /YJlrlc

CNP

cumoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dedaraţii, dedar pe propria răspundere:

Unitatea
-- denumirea şi adresa -

Calitatea deţi nută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

1.1.. ....

2.] .

3.1.. .. 00

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

-----------
Valoarea beneficiilor

4.1.. .... ------------- ..

:...------..--'---._~_..==~----~-==----- .~-----~ - .--------~~----_. __ ._ .. __ ._~---,
5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare in timpul

I

exer

.

citării fu ncţiil o

.

r, mandatelor sau demnităţilor PUbl

.

ice finanţate de la bugetul de stat, local şi din f

..

Olldtlri

•...

externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
.IITlai°r~t.:oil_·I_m_I_·n_OI:ital--=- ~ __ -.------ --- ..-. ------ --
21~~e~c;_i3l_1.I_1 d_e~nlraC;ţ:.IllU]lele, ..... r......I~i1.l:1Iia--- C~-lDC_edt-!(1~_T_i_pL~_L_.Qa __ct;:_1__T DLoClm.I_Y~l~~·

1



premlll1e

Rude de gra

._,~-_.,-_.,-----------_. ,. -~------"-'---:T--~~----~ ~---- -~----~ I
le/denumirea şi adresa conll-actantă: care a fost conllactului încheielii conll-ac..iului totală a

denumirea şi înmxlinţat contmctului conll-actului

adresa contmctul
--"-~"-"----'~--- -- ---- _~m·· ___··_,_~ __

- --------~---~- -~--

., '.'.0' •••••

, .. , .......

dL;]]1)aJetitularului
"

.--

merciaJe/Persoană fizică
Asociaţii fumiliale/Cabinete

le, cabinete asociare, societăţi
esionale sau societăţi civi1e
ale cu răspmdere limm care
- prufi:siade avoca1/O-gani:zaţii
amentale/ Fmdaţii/ Asociaţi{)

Societăţi co
auton7w
individua
civi]e pro:fi
profesion
desruşoara
negtNem

Titular

1) Pnn rude de gradul J 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,

soţuJ/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defini te la punctul 5,

Prezemta declaraţie constituie act public şi răspmruJ potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul imcomplet al datelor menţionate.

Data completării

J. Y;.-.Q9--:li) I u
••~"G oL ... G 8 D ao... &. ~"D~. ~. ee ~ ~~ G~~ ~~ ~
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