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Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1. Asociat. sau.acţionar la soci~tăţi comerciale; ..fOIJ;lpanii!soci~tiiţj,;II:lţi?-n:ile;instituţiiA~tre~it'<~~~P~r!,d,.(
interes economic, recum şi membru În asocia ii;'fundaţii slÎuil!te:or'anizaţJrrteO:uvernanientale:',}\:'ii;;":'~'::;;f"

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociăle
de ac iuni i/sau a actiunilor1'.1... ...

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

, ._~--~.~------,.•."-"_ .

-------------~'".---

.--.--------

2.1. .....

'.'3~:iCâii6iteâ"(je"niemiJ;:'u'.Îii,,2âd}ul'~soel a ţiilofl';'!:,ofesiiJii"ifle"" iJsiî'Îil'silidicâ'Ie:~\tl~jf*;;~i'ţi\;;;N:;î:~)!'::)V4:f;~:;c,:':n;t2;t"f:(!;:~::;:~;~~<ţ::i%::\;1
3.1...... ..t.i!",e~<,,- ,;;;~-t,--{ ,<CuL:tkr:'d;/, ~y/j,:t.} (V ff../Z 4' /ji.'");} C&j'Î//i:.'"";r "7

-------------_ ..
.--___------o

4....•Calitatea' de.,membrt!În:organele •.'de 'conducere; 'administrare'şFcontrol,
de inute in cadrulartideior" ~litice,fl.lncţiade ih"utăşjde~uniireapârtiduiui'
4.1...... .._.. . '__.__. .. =,~

5. COiltra<:te, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori dlate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi10r publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital dţ; stat sau unde statul esteactionar ma' oritar/minoritar:
5.1 Ber-enciatl!1 ce CDnt~ u~~e!e,
Pi'cilwne1eidenumirea şi ach'esa

115tituţia
contrac1antă:

rrex:ederra prin
careafost .

Data Dtrrata I VaJOaIe<!
cO!:.Îl3Stuhzi I totală a

1



denwnirea şi fucredinjat contractului contra.,.'iuJui
. adresa contractul
Titular. . ............ ,._._- -----~-,----......•... - -- ------- 1---- .-:=. .

".~.,./----- .~.. ." .. .
.'Soţloope...............

..•.// .•...",.

.-
. .•...;' .

Rude de gradul II
)ale titularului ....... ..-

............
.......•../ ../ .

Societăp comerciale! PelSOOllăfizică ..'
al.ltoriza1ălAsociaPi mmiliale!Cabinete ...

.'..-individuale,cabinete asociate, ooeietăP ...../
..

civile profesionale sau societăţi civile / •
profesionale cu răspundere limitată care ....•/
destăşoaI"ăprofesia de avocaJiOrganizaţii -. ".

neruvemamentale!Fundatiii Asociatii2)

1) Prin rude de gradul 1 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 declarantulîmpreună 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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