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cunoscând preved-e-ril:-art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1. .....

2. I.. ....

~~1;tt~~il\t'~~~lr'~:ecoijpmlc~:ăI~:aso~iii'"iUirsaii.,îundMiil()iâle[
Unitatea

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

'3;:CaIitl!te~rdg':m'emb6£'j"/tiit!;ciit~S"B~ili'ţiilfii:i'1;ote'sionaie,";miiu:şiilalcîî:le;:'1i;i~1'Pţfjl:;'i;;;:r:iiii'ij'1';';'i:i~i) l;':il:;" :;)1,,,;:>.,'3.1... ..,

.4. ',Calitatea'; (Ie'membru :.în,'organele' de, 'conducere~ fâillriinis'thue,'şi 'control, 'refi:ilmite
'detinnt'eJn'clidrld ";rtideiot,' Olitlce,;IuDCţia deiillutâ şi denu'mi~ea','arflduiui'" alifie':' , .
4.1. .....
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sfat, ]"C21~ şi ~j::1fvml",:i cK,tel"ne oriîncneiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar maloritarimiIwrit2r:
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5.1 Beneficiatul de contr..£t nUlr.e!e,

OlC1U1T:ele/eem.urjrea şi âdiCSfi
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<i.;,mrrnireaşi îrv.:reriirţ1 canua-rtului ecnu2ctuluiadresa contr"2d1.J1
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Rude de gradul 11

) aletitularului
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SocielăţicomercialeiPersoană fizică
autorizaJăIAsociajiifumilialelCabinete \,individuale,cabineteascciate, socielăţi
civile profesicr21e sau sccietăţ crfJe

\profesionalecu răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesiade avocat! Organizaţii
neguyemamenta1e1Fundaţii/Asociajii2)

1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denuniirea 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
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
Semnătura
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