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. , având fll~Cţia

., ,
cunoscând prt<vederileart. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:
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l~AsoCiat' s~uacţionar la's?cietăţI •.comerciale;. ~ompanii/societăţrîiăţionale;.,instituţii?ecreai!, gillpuri. d~
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Unitatea I Nr. de părţi Valoarea totală a
Calitatea deţinută 1 sociale sau părţilor sociale- denumirea ŞI adresa -

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
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Unitatea I
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adres<;l - , '
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1. ţilitlltea de"nenllJruln O.I;g!!cn~Wdţl:onci\lecre,~dnii~istraie}rcoJltI"OI, re'tribuitesauneretl"ib~ite;
deţinute În cadrul partidelor Do!itiee,funcţia deţinută şi denumireap3.rtiduluipolitic .•.•.•..........'.' ..'; •... '.' ...4.1 ... _

Valoarea
tota1ăa

I Durata I
i contractului I

Data
încheierii

! n. edura . I 'r' T ,n1JC pnn 1 ipLli i

I Carea fost contractului !
Instituţia

contr3ctant3:I

5. Contracte, inclusiv cele de asisternţă juridică, CDllSitlltal!ţăjuridică, CO'!'l5~!t£n;E Ş3 do/Ele,obţinute ori aflate
În demlare În timpul exercitării fU!lcţHJOl", mandatelo!" sau demnităţiJor publice fJnanţate de ia bugetul de
stat, iocal şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat S2l! lmde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1Beneficiarulde contJact mnnele,
nrenumele/denumireaşi adres~
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denUmireaşi I încredinţat
.1 I contra.rtului contractuluiadresa contractulTitular...............

I , ..,

V/~.. .
/'Solisoţie.. " ...........

V
/.Rudedegradul II)aletituJanI1ui

.--/'. . ... " . ... .

/~
Societăţicomen::ia1e!Pe.r.:oaJ1lifizică VaJ.Jtoriza1ăl Asociaţiifumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasxiate, societăţi
civileprofusionalesausa;ie!ilţicivile //profesionalecurăspunderelimi1atăcare
desfăşoarăprofesiadeavocat"0Jganizaţii

//nemvemamentale!Ftmdaţii/Asociaţi?)

1) Prin rude de gradull 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin 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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