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

1. Asociat sau acţionarla societăţi comerciale, companii/societăţi naţional~ instituţiI de credit, grupuri de
iirteres economiC, precum si membruÎn asociatii, fundatii sau alte oreranizatii ne!!uvernamentale:

IN r. de părţi Valoarea total ă a
Unitatea Calitatea deţinută I sociale sau părţilor sociale

- denumirea şi adresa- _ de acţiuni ..Ji!sau~cţillllllo!:_

1.1.. "" IVU

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
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2. Calitateadememlml În organele de conducere, adminjstrareşi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor ~uton?me, allicompaniiior/societăţilor naţionale, ale, in~tituţiilorde credit,:alegrupurilor de interes
econoinic;alea:sociatliIor saufuildatiilor odaie altor oreranizaţii neguvernamentale: .".' ....' . .

Unitatea
- denul'l1irea şi adresa -
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3. Calitatea de membni În cadruLasociaţiilor profesionaleşi/s:lUsindicale •.
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4. Calitatea de meml:iru în organele. de conducere, administrare şicontro!, retribuite
,deţinute În cadruloartidelorpolitice,fuJlcţia deţimită şi denumirea partidului politic
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sa u neretribuite,'
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tOtalăâ--_ .._-

ValoareaData I Dlu-ala I
Încheielii . cont'iiCtLuui 1

II Pmcedum plin I Tipul I
, m-e a fost ,conlmctului.

Instituţia
conu-actantă:

5. Contracte, indrrsiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţLrmte ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiiIor1 mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de
stat, loca! şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale Cll capital de stat sau unde statul este
acţionar ma joritarJminoritar:
5, 1 Beneficial1ll de conlra ..ri: 111ll1lele.
.JIremunele/delllUl1ireaşi acIJ=
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demlmin,a şi--r~Încredinţat .
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adresa conlractLu
Tiu.llar....... .......

SoVsope......... , .....

~-- ~ --Rude de gradul II)aletitLuan.uui
............

Societăţicomen::iale!PeIsoanăfizică
3l.IToIiza1ălAsociilPifamiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi
civilepmlEsionalesausocietăţicivile
pmfesionalecu răsplllldm~limitatăcare .desfcişoaJăpmlEsiade avocatiOrg;'lnizaţii
neguvemameIl1ale!FLUldatiiiAsociatii2)

1) Prin rude de gradul J se Înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului. de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declaralltul Împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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
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