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AUTORITATEA EL.ECTORALĂ 
PERMANENTĂ 

-Aplicarea prevederilor legale privind 
declaraţiiLe de avere şi inlerese-

Nr. _~~--=::.O--L./=----~ 
Data (1/- 00:- .2>"{.5 

Subsemmlltul/§ul!>semnnata9 A/)IiMliC'#t=' 15IHuNA , având! rmlcţn21 
de (}ON/iIl,;ER Ua CA8/NEmL ?RFScbIIlT<f"L(I/ /J.t='.P 

CNJPl • domiciliul 
"-

- - _bw~u.~~::..JiGt:~~:!:..J;.t;'i5.t!.1.7i:..L/~· _ 
- ,; - , .) , 

cunoscând prevedeIrile ar!. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria i"ăspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companiilsocietăti naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, Drecum şi m~mbru În asociaţii, fundatii sau alte or~anizatii nepvemamentale: 

Nr. de părţi Valoarea totală aUnitatea 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale- denumirea şi adresa 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

----- ~ 

2. Calitatea de membru în org 'nele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale cGmpaniilor/societiţilornaţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundaţiilorori ale altor or~anizatii nepvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa 

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1. ..... ===--=-=-== 

./" 

4. Calitatea de memb înotganele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul JiamtJ,elof noliţice. fun~tia, actinută şi denumirea partidului politic 
4.1. ..... 

~. COnU".cte;,in~luiiv ~.~ ţonsultauţi juridi~c ~onsultan.ţi şi civile, obţinute ori aflate 
m derulate lJI,'t1bilJU '~J: ~JiJ : , ' qţ;;mand:atelor sa.. demmtaţilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonalIri extern .p"jm. ~ja.t-e cu, societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maiontar/DllIţf>~jt\l~: _ :;C, '!',' "'"",' 

5.1 Beneficiarul de contract numele, Irntituţia Data ValoareaI Procedumprin I Tipul 
prenumele/denumireaşiadresa contrnctan1ă: careafost contrnctului încheierii I co:ui I to1alăa 



1 denumirea şi îoc!'OOinţat contractului contmctului 
adresa contractul 

TItular ...............� 

V� 

V 
/ 

SoVSQ~e ...............� 

/
Rudede gradul Il) ale titularului� 
............� V� 
Societăţi comerciale/Per.mnă:fizică
 

autorizatăI A9Jciaţii fumiliale/ Cabinete� 
individuale, cabinete asociate, societăţi
 /civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionalecurăspundere limitatăcare 

desfilşEă profesiadeavocat! 0rganiTaţii 

neguvernamentale/Fundaţii! Amatif) 

1) Prin rude de gradul] 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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completărin Semnăt11ra 

..:I..{.ll.€':..{9.!.~ . 

2� 


