
B IB L I O T E C A  J U D E Ţ E A N /  
“ G.T. K IR IL E A N U ”  N EA M Ţ

1 Nr. JS>B / 03.06 JW *

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, / bl  (JJ~~ & f f / f 7  / 9 / ) $ / / ) A/  , având funcţia
de ~  la A / r t L / O Ţ ^ r #  J {sA ^7 £ /}A //h  / ^ A M /"

■ , domiciliul f 3/ / } / A / . f  A /S //  . ............................. .....................
' !_/.__________________________

/  /  f  -  y- ’
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere:

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

U nitatea 
-  denum irea şi ad resa - C alita tea deţinu tă

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea to tală  a 
părţilor socialc 

şi/sau a acţiun ilo r
1 1 .......

r  /

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

U nitatea 
-  denum irea şi ad resa

C alita tea deţinu tă V aloarea beneficiilo r

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 ; L ^ : _____________________________^ ________________________________

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinutăşi denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
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 a r m a jo rita r/m in o r i ta r:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prouur d ofleniirnirea  şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
careafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contiactului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contactului

'lîtular...................

------ -

So^soţie...................

------  '

Rude de gradul I ’aletitularului

—  -

Societăţi comerciale/ Persoană fiacă 
autorizată/ Asociaţii lâmilialc/ Cabinete 
individuale, cabincte asociate, societăţi 
civile piotesionale sau societăţi civile 
prof esionale cu răspundere limitată care 
deslăşoaiă profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

-----

!) Prin rude de gradul I se în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea  şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titu laru l, 

so ţu l/so ţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum  sunt defin ite la punctul 5. N u se declară contractele  
societă ţilo r com erciale pe acţiuni la care declaran tu l îm preună cu so ţu l/so ţia  şi rudele de gradul I deţin 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 completării

£.....QÂ.,.2..Q15.
Semnătura

2



2.Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată 
a tuturor acestora depăşeşte 5.0(10 de Euro

Notă : se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate
Emitent titlu / societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat / beneficiar de îm prum ut

Tipul * Num ăr de titluri / 
cota de participare

Valoarea totală la zi

\
\

*Categoriile indicate su n t: (I) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau pârli sociale în 
societăfi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
Euro pe an:

Notă : se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în bcncficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşete 5.000 
Euro.

VI. Cadouri, serv icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă 
din partea unor persoane, organizaţii, societăţii comerciale, regii autonome, 
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât celc ale angajatorului, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 de Euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Jl-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare).

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate
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