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de ,;'EF JECTO/l (!f£To!NN! la se ('(JNPET ,II/-
CNP , domiciliul lJl7EJr!

!yctd: -A-!2.6T-E£bl"

, având fUlleţia

_._----- _. ----

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

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa-

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale;~ompanii!societăţjnaţiOllale,in~tit~ţH d~credit,gr~puride
interes economic, recu~ şi ~~ii:ibruin asociaţjj,fundaţfjsadaltec~r';:aniiâţiin'e uver~ainentale':. ,.;,;"

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

1.1. .. " ,

2,1 .

3 1 , .....

/

4. CaHta tea dein embruÎn 'orgâ nel ed eei> ndu cere,adrn in istrare şico~tfo I,.retri tiuite
deţinute În cadrul partideI~r politiCe, funcţia deţimită şi denumireapa:itidulllipoJitic '
4.1...... .,-~

Valoarea
totală a

Dam I Durata I
l'1Cheierii' con!I",r1l!luÎI PrcCedLlill prin I Tipui ,1

care a fost contractuluI
. Instituţia

conUaC!antă:I

5. C03'ltr2cte, illC!l.'1si'lcele de 2si"tefJIl2 juridică, C91Jl31JlJt2IJ1ţilijuriclid, CO:lJ.5ult:mţ:1 şi dvile, obţinute ori afla,te
În derulare în timpul exercitării fUllcţiilor, m:mdatelor sau demlJ.ităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, loca! şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unGe statul este
acţionar ma joritar/minoritar:
5, 1 8eneficiafll1 de contract nLune!e,
pl'enurneIe!denumirea şi ".dresa

1



•
denwnireaşi încredinţat cbntJactului contJactului
ad~ conl12ctul

Titular............... ',- -~ .
//'

./

Soţ/sape............... ---7./
/

//
/

RudedegradulIl) aletitularuJui

Z. . . . . . . . .. . .

Societăpcomen::ialelPer.;oanăfizică

7autorizatăI AsociaţiifumilialelCabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civile profesicr.a1e sau societăţi civile
profesionalecuIăspw1derelimi1atăcare L-desmşoaJăplufesiade avOC81!Organizaţii
neguyemamentaJelFWloopi/Asociaţi?)

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 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 1 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
~aracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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