
DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
CONSILiER 

GHITY EWA 
la U, A.T SISEST 

SMONA4 , având func�ia 
de LOCmL 
CNP ,domiciliul 

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

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

interes economic,precum �i membru în asociati, funda� sau alte organiza�ii neguvernamentale: 
Nr. de p�rti Valoarea total� a 

Unitatea pårtilor sociale 

_i/sau a actiunilor 
Calitatea detinut� 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 
regiilor autonome, ale companilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asocia�iilor sau funda�iilor ori ale altor organiza�i 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,

deinute în cadrul partidelorpolitice,functia de�inut� �i denumirea partidului politic 
4.1.. 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten�� juridic�, consultan�� juridic�, consultan�� _i civile, obtinute ori aflate 
în derulare în timpul exercit�rii funetiilor, mandatelor sau demnitä�ilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local �i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficianul de contradt mumele, 

prenumele'denumirea _i adrea 
Procedura prin 

care a fost 
Insüitupa Vaoarca Tipul 

contractuli 
Data Durata 

contactant�: încheieni contractulu total� a 



denumirea _ ontrachlu incredintat 
oontractul 

cortractulu 

adresa 
Tular.... 

Soy'sotie *** 

Rudede gradill'ale titularuhi 

Societäii comaaciale/'Persoan� fizic� 
autoizata Asocia�i familiale'Cabinete 
individuak, cabinete asociate, socict�i 
civie profesionak sau socict��i civile 
profesionae aaräpundae limitat� care 
desfa_oar� profesia de avocat/ Organizati 

neguvemamentale/ Funda�i/ Asociatr 

Prin rude de gradul I se întelege 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, 

so�ul/so�ia _i rudele de gradul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societ��ilor 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��ii, 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 Semn�tura 

3 

2 


