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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În decla}aţii, dedaI' pe propria răspundere:

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea ŞI adresa-

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/soCietăţi naţionale, instituţii d~credit" grupuri de.
interes economic, precum şi m'embni În asociaţii, 'fundaţii sau alte orgllllizaţii,neguvernamentale': .' .• ' .".

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

1.1.. ,..

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută
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Unitatea
- denumirea şi adresa -
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4. Calitatea de 'm'embi:iI Înorgande de' conducere, admi?istrare şj,c?utrol,>retribuite .sau neretribuite,
deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denmnirea partidul~i politic' .. , ...•.
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care a fost
Instituţia
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I i'n derulare in timpul exer~itărH funcţH!vr, m~ndate!o;-, s~u demnităţHor publice finanţate de ia bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerch!e cu capita! de stat sau unde statuI este
acţionar ma ioritar/minoritar:
5:1 Beneficianddecontmct l1Lune!e.
"lemllT~e1ddenumirea şi adresa
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Societăţicomerciale/Persoanăfizică /

/autorizată!Asociaţiifamiliale/Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi ,/

civileprofesionalesausocielăţicivile ,,/,
profesionalecurăspundere1imita1ăcare
desillşcarăprofesiadeavocatiOrganizaţii
neguvernamentale/Fundatii!Asociati?)

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 public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
. caracterul incomplet al datelor menţionate.
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