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cunoscând Jrevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:'

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

Calitatea deţinută
Unitatea

- denumirea şi adresa -

1. 'Asociat sau acţionar l~societăţi .cOiTIerciale; cOiTIpanii/sociţtaţinaţionale; h].stituţiide credit; grupuri de.
interes economic,' recum şiiiiembr~ Îri asociaţii, f~~aaţirsâ~âlte'~r';anizaţHne uv'ernimlent~le::.<'

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de ac iuni şi/sau a acţiunilor
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Unitatea

- denumirea şi adresa-
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totală a
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Tioul I Ifl.Ja'
cont~tl.llui . încheierii

Pl1xedma plin
carea fost

Instituţia
contractantă:

4. Câlita teade membruÎn() rgaJlelede .conducere,.âdministrare
deţinute În cadrul ... oliti~eif~ncţiade in~tăş'id~mumjre~
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5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, cDn!~ll!tlmţiii jll'ridid, ~D;nsiWlt2ntă şi dvile, obţinute ori aflate
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, !ac2! şi din fonduri externe ori Îl'lcheiate cu societăţi comei~cia:e Cii capitu} de stat Sâli unde statui este
acţionar ma' oritar/minorltar:
5.1 BeneficialUldecont13ctnumele;
r":renurr~ele/denurnire3. şi"adresa
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denuinireaşi încredinţat ccntractullll cch1rnctului
adresa rY'n1P...ctu!

Titular...............
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So~so~e............... /1
/

Rudede gradulfTi aletitulalUltri !............

Societăţiccmerciale!Persoanăfizică \,autoliza1ălAsociaţiifamiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate,societăţi
civilepmfesionalesausocietăţicivile
profesionalecurăspunderelimi1atăcare
desfăşoarăprofesiade avOC2.!/0rg,anizJli!
neguvemamenta!e!Fundatii/Asociatii2)

1) Prin rude de gradul! 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 răspun-d potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
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