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Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-
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Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale.
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Unitatea
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
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Instituţia
contJ-actrlI1ti

5. Contracte, inc![lsiv cele de asiiltellij:ă jll'ridid,conmJIlt:mîă jl.llrirllkă, Cl)JIil5l.llt~lilÎilşi civile, obţinute ori aflate
În derelare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau delIlnităţilor publice fl.nanţate de 12 bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac innar ma' oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contJact numele,
renurr:e!e'demnniI'ea şi adresa
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denumirea şi încredinţat ./ contrnctu!ui ccniractului
adrQ3 contractul
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Titular ...............
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Rude de gradul ]') aJetitularului \,",............
"
"

'.
Societă~comerciale/Persoană fizică \.autoriz.ată!Asoci~i fumiliaJe/Cabinete
individuaJe,cabinete asociate, soci~
civileprofesiomle sau soci~ civile
profesionalecu răspundere !imi1a1ăcare
desfăşoară profesia de avocati Organizaţii
neguvernamentale/Fundatii! Asoci~?)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul] 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] deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
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