
Sub~tul/Subsemnata 
de S 
CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

la 

, domiciliul 

Nr. d 
Il 5. IUN. 2015 

COMliNA V AMA BUZĂULUI 
PRIMĂRIA 1 CONSILIUL LOCAL 

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

1. Asociat sau acţionar la· societăţi comerciale, com'Ranii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economi~, precum .şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: ~ 

~ c 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

-denumirea ş i adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1.. .... -----------------------2';~@alilatea-@~~membru îq~rganele(de{cohducere, administrare-~Ş'i control al societă ţilor{com dciale;file~ 
r.eg'iilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor tle credit, ale griînurilor tle interes 

.. economic, ale asociaţiilor sau funaaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: .. 
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
-denumirea şi adresa-

2.1 ... ' .. ---------------------------a:{QaJitateafde membrU 1În Catlrul aSOci~iiJOr\p.rofeSÎOnale Şi/~aufSiirdi~~ţ -~ 

~ .. ,. · ~ , A. --
3.1.. .... ,~1Ef-1 10RU -Tli S. - -fV...mt/ta ~ ..f--Q('VIOr/ DUb/IC'e !l a.c;fmt l}f Sfmf)e 

nu01tca 1 ( ( 

1 

~~~Calitatea de membru în organele de conducere, aaministrare şi coU:trdl, rţtribuite sau meretribdite, 
ide 'n_ute în cadruhpartidelor~politice, funcţia aeţinută; ş~ rtlenumirea-Mpârtidului IP<>'Iitic . ~ 
4.1.. . ... -· 

t5. Contr acte/ inclusiv cele de as!stenţă ~uridică, · consultari'ţă juridică;1consultănţă ·şi civile, obţinute ori aflate~ 
1

~in 1.fterulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor puBlice finanţate ile la bugetul Be 
3Stal, local şi din fonduri externe ori înclleiate cu societăţi comerciale cu capital tie stat sau unde statul este 

~P4 Ljl 't 1 . 't • ac onar ma on ar: mmon ar: ~··~ 

5.1 Beneficiarul de contract nume!~ 
1 

Instituţia 
1 Pn:cedum prin 1 Tipul ·1 

Data l=wl Valoorea 
prenumele'denurnireaşi adresa contractantă: care a fust contractulw încheierii totală a 

1 



denumirea şi încredintat contractului conb<~Ctului 

adresa conbactul 
Titular ... ..... ....... V 

/ 
Soifsoţie . ... ... . ....... V 

/ 
Rude de gradul l1

J aletitulamlui V ........ .. .. L 
Societăţi comerciale/Persoană fizică 

V autorizatăl Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, ~ietăţi 
civile profesionale sau ~ietăţi civile 

1/ pmfesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară pmfesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamen1ale/Fundaţiil Asociati?) 

J) Prin rude de gradul! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2

) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
soc ietăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiun ilor. 

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

Data completării 

.. .l[ .. Qf .. gQ/. f: 

2 


