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

Calitatea deţinută.
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale; instituţii de credit, grupuri de
iriteres economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte orl?"anizatii nel!Uvemamentale: :.. ": .. ;).

Nr. de pă..-ţ Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de aC~lmi şi/sau a âcţiunilor

1.1 .
X POL\\~\A

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

..•.2.JCaIit:atel1. "~ţ .nieDib.ruîn ,"organele •••dei'co.nducere;administrllte .şi.col1trol.~le' ..so~i~ţ~ţilor,.tolU~r~il1,le,/llI~;
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Unitatea
- denumirea ŞI adresa -
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3.Calitâteadeinembru ÎllcaârulasociaţiHo,r profesjona!eşi!sausindkale' .•.. ' '..••....•".i: ...>:' ....,'..,'oi'.., ,I .:>.1 .
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4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control,retribuite
deţBll1ute în cadm! partide!orpoHtke, fu ••cţ-iadeţinută şi dermmkea partidului politic
4.1 .
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5. Contracte, inclusiv ceBede asistenţă juridică, cOTI:mltanţă Juridică, consultanţă şi dvi!e, obţffi~te ori ::flate 1
~n deru]are În timuuI exercitărH f!!!!~~tHJoK'~m2!!!l3teler s~u derr'illitătH0i pilh~ice flTIantate de .ia buget Iii de I
stEt. le!:::! s~diil fo";:;dm<iexterne Gri !~cheiate cu sodetiHi cmnerds.!~ Cii. c8DitBl .le si:aisau unde st;tuI este.1' . . , . ' '. ..... Iaqionar majoritar/minoritar: I
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el ,/~ . .,.,~ f"". 1.. • ..•.. 1 ••. ,i, •..r..-T.<"':lI"';"'11~1"; ""l'~:"~o"'O' .': !D.rG1UmwE'luenLTITI1feaş!.~CS{l~ C~E ~"ealDEt c_~:j]CCtU!LTI EJ.Q166~ I -.......a.Luw..i. ••.u\,./,! '-'~ c.:"



•

Tfu.Jllir .

I1&>'*
Rudede gradulIl) aletilulmului
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ilntrnzatl! Asociatii fnniliale-'Cabinele
indfviduale,cabincteasociate,saiemţi
., _."-~. 1 ... ,;~~~~;::~::;ll~..I

desl2.,....""âm proresa ueavcalt! ()rgmlm>ş i'
neguvernamentale-'Foodaţiil Arociaţif)

'demJmJ.l~şi
~~

IDu.---edir4at contractului 1
C~~ I f i~-i---I--~ ..I

j. i

/ ~ .,", IL----~-----------

'/ CLuhâctull1i I
i !
I

I
I

I

I
i i

I

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 Obţh'1 contracte, aşa cum slmt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care decIarantul Î1nprelmă cu soţul/soţia şi mdele de gradul 1deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta dedaraţie constituie act pubiic şi răspund pot"rivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul mcomplet al datelor menţionate.

Data completării

It,. 06,20\;
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