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DECLARA TIE DE INTERESE 
' 

Nr . .2 

O 5. IUN. 2015 

n~~~:~ VAM.41JUZĂULUI 
P.IUlY.lJUUA 1 COi-ts~rot LOCAL_ 

92 elin Codul pena l privind falsul în declaraţii , declar pe propria răspundere: 

1. Asocia t sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri ele 
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea ş i adresa-
Calitatea deţinută soc iale sau părţi lor sociale 

de acţiun i şi/sau a acţiun i lor 

1. 1 ...... 

-------
~ 

v- / 
~ ~ -/ ~ 

~ / ~ / 

~ / 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
r egiilor autonome, a le companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Un itatea 
Calitate a deţinută Valoarea beneficii lor 

-denumirea ş i adresa - ~ 

2.1.. .... _. ____.., ~ -----~ ~ 
,/ 

~ ~ -
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 ...... 

______. ------ ----~ .--- ------~ 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul pa rtidelor politice, functia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1.. . ... 

---------~ 
~ 

~ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau afla te 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 acţion ar 

majoritar/min01·itar: 
5. 1 Beneficiruul de contract: munele, 1 Institupa 1 Procecllll'a prin 1 Tipul 1 Data 1 DLn<U:a 1 Valoarea 

1 



prenumeleldemm1ireaşi adresa contractant:1: care a fost contracn.Jiui încheietii coni!CJCtului totală a 
denLUnirea şi încredinţat connactului contJCJCtului 

adresa contractul 
Titular ............... 

~ ------ ------ ~ .------

Sorfsope ............... 

~ ------- .----
·------- ·------ ---- -------

Rudedegradul I'l aletitulrutJ!ui \ 

............ ~ ,----- ~ ~ ~ --- ~ 
Societăp comerciale! Pets:xmă fizică 
auto1izatăl Asociap i fumilialel Cabinete 
inclividuale, cabinete asociate, societăp 

/ ~ ~ civile pmfesionale sau societăp civile / 
1-

.~ 
profesionale cu răspLmclete Limitată CaJe / 
desrnşoară pmfesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemrunentalel FlU1dapil Asociap?l 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2

) Se vo r declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinu tă, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

...... P.~ .... g;..~ ..... r?< ~ 

2 




