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ANEXĄ 2

ĐEäLARAŢţË DE łNTËRE9E
Su bsemnatu l/S

u

bşąm na ta, ./iQ.ß..'

j,.0'

łt/'....''',.',

având funcţię de
.,

íalsulÎndeclaraţii, declar pe pľoprla ľăspunciere:

...kţţ..9l,t,k, v p-?Íľľt.

ľťW

cunoscâńd pľevedeľile art.292din Oodul penal privind
de

Unĺtate: denumiľea si adresa

ealitatea cjetĺnuta

Nuiĺaľde
parti sociale

Valoaľeá totala a paľtĺlor
sociale si/sau a acţiunilor

sau de actiuni
1.1

2. Calitaiea de ĺľlembru înorganele de conducere, administľare şi conirol ale societäţilor comerciale,
regiilor autonorne, ale companiilor/socĺetăţilor naţionale, ale instituţiilor de cĺedit, ale grupurilor de interes
ĺor sau
omt ale a
or ori ale altor
mentalę:

Unitate:
denuľnirea si adresa

Calitatea dbtinuta

Valoarea
beneficiilor

2.1

3. Galĺtatea de membru încadrul

onale

sĺnclicale:

3.1.

4' lalitatea cle rnembru îhorganele ele conclucere, adminĺstrare şi control, retľibuite gau neretribuite,
denum
ului
fu
Îllcadrul
delor

e|eţinute

4.1

e.ontract
f
ori

5'
exercitării
externe

asistenţä jurĺdĺcä'co RS u
şi civile, obţi nute sau afl ate înderu la re ĺn timpul
or sau demnităţĺlor publ tce fina nţâte de la bur$ et ul de sťat, local şi din fond uri
tăţi comercĺale cu capita de ştat sa u unde statu este acţionar

r/minoritar:

5.1 Beneficiarul de
contract:

numele,pľenumele/de
numirea si açIresa

lnstitutĺa
contractanta:
denumĺrea si

,adresa

Proceclura
prĺn care a

fsst

'

incredintat

Tipul
contľ
actul
ui

Ruďe de gradul l-1)ale
tĺtularuĺui'

Şocietăţi
comercialé/Persoană
fĺzică
autoľĺzată/Asociatĺi

Đuŕata
cbntľactul

Valoarea
totala a

ui

oontractul
ui

contractul

Titular

Sot/Sotie

Data incheierii
contractului

ţ

!ţamĺlialeĺCabinete
indíviduale, cabínete
asociate, societäţi
eiviĺe
profesionale sau

societăţi

civile

.

I

profesĺonale cu
räspundere limitată
care desfäşoaľă
profesĺa de
aVocat/oľganizaţii
neguVeľnamentale/Fu
-1)

Prin rude de gradul l se Înţelegepăľinţi pe linie ascendentă şícopĺi pe linie descendentă'.
Se voĺ declara numele, denumirea şĺadresa beneficiarului de contract unde,tprin calitatea deţinută,
titularul, soţul/soţia şirůdele de gradullobţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5'
-2)

Prezenta declaľaţie constituie act public şi räspund pohivit,legii penale pentru ĺnexactitaiea sau caracteľul

incomplet al datelor menţionate.
Data coľnpletării

,

Semnätura,
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