
DECLARATIE DE INTERESE 
Jt,,'>c 1.:iu 

Su bscm natul/Su bscm nata, 

de PRJ\lAR 

PA \'AL \":\SILE , adnd funcţia 

C.'\P  

.Jl DETl L .'\EAl\lT 

la PRl\.1.-\RfA ORASl.lXI ROZ.'\OV 

, domiciliul ROZ.'\OV,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal priYind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1
1 1. Asociat sau acţiona;l;--societiiţi co�tcrdak, companii/socictăti naţionale, instituţii d<..• credit, f!rupuri de
interes economic recum i membru în a�ocia ii, funda ii sau alte or aniza ii ne uvernamentak:

Lnitatca · / , . . I Nr._depărţi 1· V�lo�reatot�lăa
jI Calitatea depnută sociale sau parţilor sociale · denumirea �i adn:sa --

' ·--------- ·--------+l·------·--r--··i�.9.cJÎUnÎ -�-şizsau a acţiunÎI()!�
; !-! ..:. :·..:::_ ____________ ----· -- ' I 

----"t----------· . ----

--- ------- ----�--------

---------------------+ ------� ------+ --------l 

t----. --- ---
I 

I i ______ _ -------1------+--

f- ·- - -------t --- •-------+---------< 

2-. Calitatea de membru în organele de conducere, admint-;trare şi control ale societăţilor comerciale, e 
regHlor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interi 
economic, ale as-0.cîaţiilor sau fundaţiilor oti ale altor orga.nizapi neguvernamentale: 

l Jnitatea : 

j' 

- .. 
I Calitatea deţinută 

··-·
Valoarea bene1Ic11lor / - denumirea şi_ adresa - _ 

_ 2.]_ ...... ----------------------------L------ I----------� 

, _ ________________ 4 ____ ,_ __ l____ --------- ------+- +---·-------� r-·---=--------
-----------�--------1---�-----......lj _______ ....---,-i 

Ll.: C�litat�_ de �embru în cadrul asocî_� illor ..m:_ofesiona� ..... e ...... ·-Ci/ ___ sa.�u___.si_n..,.d�ic,_;a..;..l_e __________ � ___ _..,._ 
3. l. . .... ---

! ---------------------------------

4. Calîtatl'a de membru în organele de conducere, administrare şi contr(}l, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul artidelor olitice func ·a de inu tă i denumirea >artidului oJitic
4.1 ...... PRESI:DINTE INTI·:RIMAR ORGJ\NIZATIA PJ\iL ORJ\S ROZNOV .. --- --- ·----··. - - -- - -· ----- ·----- --- -----------------< 

! 
7 

-------------------- -------------/ 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în dernlare 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
acţionar mnjoritar/minoritar:.. �-----
S.1 lkndiciantl decon!Ja.:t mnnck·. h,tituţia l�n„ultna p1in ·1ip1.tl !)am DLnUU1 V,tloarea ; 

co11!Ja„tu1ft l'llll!J:l! ... 'tlUllÎ 
'• ·- - . mnua.:tJ.tltri td.alăa 



<.k.'1llDJlirrn �i 
uc.m..'-iJ 

Îl X.:Il'tJill�!l 
mntrnctul 

co111Ja:tul ui co1rtla:tului 
I r·- ---

/ ·1 itular .. ..... . I 
- -t-

: 
I 

. - �·- -------' ----
7 

I -- . -----------------
S<ip-nve .. ... ........ .. 

I 

-➔------ -----�----T-·-----j 

I i
I i 1 

' R.u.lc d.: graJul I 1 'ale titulmului j -
t ·· 

I 
' 

I 

! 
I 
I 

! . . ... .. . .. . .
I i I 

1 
-S<x":i� ���mal-. -;.Ic;c,;;_�Ji:Â�- ·-i-------·-:--------, ---- I 

---�-----►------' 

! lli.ll.c1ri7ată: .t\scx:iaţii fumilialc' ( 'ahirx..1.c I 
i 

l irx.fa iduale. cabirx.:te a�. �x:ictăţi I 

! prnlcsionalc cu n1splrrxlcre lirnitută cme
! ci\ ik: pmbionale �1u 9:X.ictăţi ci\ ilc l

I
i cb;fl'flard pmlt..,ia de cl\(XÂl.

1 Orgunm-1ţii I[ rx.><to'Ll\'cm��ner�� 1-:�y A�lClll(ii�'__ 1 ____ -''------L---_........L ____ _ 

11 Prin rude ci(' wwlul I se înţelege părinţi pc linie ascendent5 şi copii pe l inie desc endentă.
2' Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută. titularul. 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţ in contrncte. aşa cum sunt definite la punctul 5. ;\Ju se declară contractele 
soc ietăţilor comerciale pe aqiuni la care dec larantul împreună c u  soţul/soţia 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 

l-t.06.2021
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