
A 30LICENI PRAJESCU 

0AS 

DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnat9, 
de CouSLher le0al 

PARLEA DuMITRU_ 
PRINARA SToL PRAJzES 

r To/u/Ce U//rageScu 

, având func�ia 

CNP domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�i, declar pe propria r�spundere: 

1. Asociat sau actionar la societ��i comerciale, companii/societät�i na�ionale, institu�ii de credit, grupuri de 

interes economic, precum �i membru fîn asocia�ii, funda�ii sau alte organiza�ii neguvernamentale: 
Nr. de p�rti Valoarea total� aa 

pär�ilor sociale 

si/sau a actiunilor 

Unitatea 
Calitatea de�inut� sociale sau 

- denumirea _i adresa- 
de actiuni 

1.1.. 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare �i control ale societ��ilor comerciale, ale 
regilor autonome, ale companlor/societ��ilor na�ionale, ale institu�ilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic,ale asocia�ilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�ii neguvernamentale: 
Unitatea

Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 
- denumirea _i adresa- 

2.1... 

3. Calitatea de membru în cadrul asocia�iilor profesionale _i/sau sindicale 
| 3.1...

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control, retribuite sau neretribuite, 

detinute în cadrul partidelorpolitice,fune�ia de�inut� �i denumirea partiduluipolitic 
4.1 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent� juridie�, consultan�� juridic�, consultan�� �i civile, obfinute ori aflate 
în derulare în timpul exercit�rii func�iilor, mandatelor sau demnit��ilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale eu capital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Banchicizanul de contract: aumcle 

premumcledernumirea �i adhesa 
Institutpa Pucchaprin Valoarta Tinl 

Contractuuiîncheici 

Dalia Durata 

contractant cae a tost contactuh total� a 



denunieaa_ îincredintat contracthuluii contractlui 
adresa COntractul 

I Ular... . *** 

Soaysope... ** 

Rude de gradul I" ale titularului 

Socicta�i aomacialc' Parsoan�fizic� 
atorizat Asocia�i fariliale' Cabincte 
individualc, cabincte asociate, socicta 
civile profesionale sau socictäi civile 
profesionale auräpundae limitat� care 
desfi_oar� profesia de avocat/ Organizaji 

neguvemamentale' Funda�i Asocia�r 

Prin rude de gradul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

soFul/so�ia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societätilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia �i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
5% din capitalul social al societ��tii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public _i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semâtura 
30 07:202 

*f°****** 
e******o******e******e*°***°*** 

2 


