
'ÎFÎ: BUCUREŞTI
DECLARATIE DE lNTERE“ 'EL'SABETA "R“” '

„
Subsemnatul/Subsemnat ;Dq/Î/

avândfuncţiade...—.$.E'/4i.;/mă. „la../25 .. ,.

., CNP 35.53…
4 .A.fââ!.éâ……„ domiciliu 64! urşi.a79/70 …— ,. .lL/[Q.13,e%unoscând prevederile art, 326 din Codul penal

privind falsul în declaraţii, declar pe propria raspundere :

. . Nr. de părţi Valoarea totală a
Denuvţljirţgîie:dresă (522532 sociale sau de părţilor sociale

acţiuni şi/sau & acţiunilor
1.1 /\/L/

Unitatea
'

Clitatea
Denumire şi Adresă Deţinută

2.1…. /\/U
Valoarea beneficiilor



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţăjuridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate înderulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice nnanţate 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 Benenciarul de contrad: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numeleprenumele/denumirea contractanta: prin carea contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul
....... NU
...... NM
Rude de gradul I '” ale
titularului

Socetăţi comerciale /
Persoană Hzică autorizatăl
Asociaţii familiale] Cabinete
individuale. cabinete
asociate. societăţi civile NU
profesionale sau societăţi '

civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentale! Fundaţii!
Asociaţii ?)

'“ Prin rude de gradul I se înţelege părinţipe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'?) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benenciarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul ! obţin contracte, aşa cum sunt dednite la pct. 5. Nu se declară contractele societăţilorcomerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul ! deţin mai puţin de 5% din
capitalulsocial al societăţii, indiferent de modul de dobandire a acţiunilor

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

Data completă i: Semnătura-

„3/4 09% za/f %


