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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal pi'ivind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundel'e:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale,coinpanii/societăJiUliţi?nal~;instituţii decredit,grllpUl'fde
interes economic, recum şi membru În asociaţii, fundaţii sa'iI alte~r';'anizaţii neiruvernamentale: ,.' ."

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor1.1. ....

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
2.1. .....
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Unitatea
- denumirea şi adresa -

4. Calitatea de
deţinute În cadrul
4.1..~

organele de conducere; administrare şi control,
olitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului

~------._._-------------- --~

I~.~Gntj"iii\'te: ill~J~siv cele d~ ~s.i:t~nţă !.uridică, consultanţă juridi?ă~ ~onsl.!lta?ţă şi. civiJe, obţinute ori af13te
In derulare In tImpul exercltam 1uncţnlor, mandatelor sau demmtaţIlor publlce fmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri exteme ori îr.cheiate cu societăţi comerei.ale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar mf!~oritar/minoritar;
5.1 Ber.e!1ci2.P..d de eemnzet nl.ln~~l~.

LPremUilele!denWl1u-ea şi adresa
In~lituţia

c:onlJac:tanm:
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Valoallca
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Titular .

del1Lllllireaşi
adresa

încredinţat
cont1actul

contractului contJ.actuiui.

SOVsope :..,

Rude de gmdul r )ale titularuJui

Societăpcomerciale!Pel~ fizică
autorizaJă/Ascx::iâPifamiliale!Cabinete
individuale,cabinete asociate, societăţi
civile PIDfesicr.a1e sau sccietăţi clvi!e
profesionaiecu răspLll1derelimitatăcare
desmşoarăprofesia de avoca1fOrganizaţii
neQUVel11amentale!Funda'ilAscx::iâP?)

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 1 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 1deţin 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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