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CNP

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

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asocrat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte oraanizaţii neguvernamentale: .

Nr. de păJ1i Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a actiunilor

1.1 .

------

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2. Calitatea de membru În organele, de ,con'ducere; iJdm.inis,tran\ ,şi' conţrol 'ale societăţilor' comerciale, ale
regiilor autonome,' ale companiiIoJ:;/societăţiIof naţio~ahi, ale: instituţiilor 'de credit, ale' grupurilor de.interes
economic, ale asociatiilor sau fliiiclaţiilorbi-i 'aIe:altorbrl!ilIîizaţiin~guveiiî~meniale:\;'.;,"/,. '/~.'/'~:"./' ,'.',_),,' '

Unitatea
- denumirea şi adresa-

2.1.. ....

3~'Calita teadciIleiIlbru ÎncadhililsoCla tiiIor'or<îfesloiiiileişl!sausiri'dicale '::';:\'::,:"; j;J. ;'~;~':i!">;, .. ':\'/,>.
3.1 !"76'vtA..;;:?u f/"I;:Ă,/.1/.":2.;--/ ,c,,"4.s,c(~__.~,l(/?E~~

'-
4. Calitatea de membru În orgariele de conducere, ~dministrare şi control, retribuitesau neretribuite"
deţinute În cadrul partidelor politice, functia detilluti! şi denumirea partid!.lllll DoJitic ' .
4.1. .... .

I Fl1Jceduraplin I TipLU I Data l' Dluata I Valoarea
carea fost coniJâC1uiui încheieIii conlra,,"tu!ui totl1ă a J

blStiti.~ia
contmetanlă:I

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţmor, mandaîdor sau demnitilîilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri exter.ne ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar ma joritarimilJorita r:
5.1 Beneficiandde coniJâCtI1Lmele,
plel1lll11eleldenul1lireaşiadresa
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ccnuâetului IccntractLilui

I
I
1.

îhcredinţat
ccnoactLu

denumÎreaşi
adresa

Rude de gIâdulll) aletitulal1llui

Societ:1ţiccmerciale!PelSCJallăfizică
autorizală/Asociaţiiml11iliale!Cabinete
individuale,cabineteascciate, societăţi
civilepluJesionaJesau socÎetăpcivile
profesionalecu răspwldelelimitatăcare
desJăşoarăpmtesiade avocatiOrgllI1izaPi
ne2uvemamentaJe!FLllldatii/Asociatii2)

Titular .

.'

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defiriite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie :ict public şi răspund potrivit legii penale pentru inexaditatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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