
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/gu-bsem-Ra4R, 
de 	Contabil Sef 

CNP 

la 

, domiciliul 

, avănd functia 
RNP Roinsilva Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA , 

eunosand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti Rationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa — 

Calitatea detinută  
Nr. de part' 
sociale sau 
de actiuni 

Valoarea totală  a 
părtilor socialc 

şi/sau a actiunilo1- 
1.1...... 

Nu este cazul 

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societătilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor Rationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor on ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa — 

Calitatea detinută  Valoarea beneficiilor 

"2.1 	 
Nu este cazul 

3. Calitatea de membru In cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1 	 
Nu este cazul 

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinută  şi denumirea partidului politic 
4.1 	 

Nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  juridică, consultantă  juridică, consultantă  şi civile, olatinute on aflate 
in derulare in timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe on incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneticiarul de contract numele, 
penumele/denumitva şi adiesa 

lnstitutia 	1 
I 	conttactantă: 

Proceduraprin 
care a tbst 

Tipul 
c,ontrat.dui 

Data 
incheierii 

Durata 
connactului 

Valoarca 
totalăa 

1 



denurniteaşi 
adresa 

incmdintat 
contlactul 

contractului contractului 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Rude de gadul 1 ale titularului 
Nu este cazul 

Societăti comerciale/ Persoană  fizică  
autaizată/ Asociatii familiale/ Cabin& 
individuale, cabinete asociate, societătj 
civi le piotisionalesau societăti civile 
piolisionalecu raspundere limitztă  care 
deskoară  pirfesia de avocat/Orpnizatii 
negivemamentale/ Fundatii/Asociatii2)  

Nu este eazu I 

I)  Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul. 

sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună  cu sotul/sotia şi rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

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

Data completării 	 Se - ura 

18/05/2021 
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