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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 'in declaratii, declar pe propizia răspundere:
lf4"A,sociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societaţi naţionale, instituţii 'de.eredit,
,
- grupuri
iriteres economie, pre,etim şi membru în asociaţii, fundaţii sau altenganizaţiineguvername:ntate:::: .:
Nr. de rarţi
Valow că totală a
Unitatea
Calitatea deţinuta
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de acjiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1. . . ...

2.• Calitatea de membru în organele de conducere, administrarc şi control, ale societăţilor
regiiior autonome, ale companiilor/societaţilor naţional , ale intituţiii1or de credit, i1e gnipurilor de inte
economic, ale asociaţiilorAgn funclaţiilor ori ale altor„organizaţii
linitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficidor
— denumirea şi adresa —
2. 1

3. Calitatea de membru 1n cadrul asociatiilor profesionale şi/sau

"Calitatea de membru in organele de conducere, admin6tran.' şi control, retriliui
teţinate În cadrul parAcielor politice,"funcţia deţinuta şi denurnirea partidului

'.Contracte, inclusiv cele de •,isistenţă juridică, consultanţă juridicil, consultanţk.şi ivi1e, obţinute ori afiate
derulare in timpul exercitarii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publiee finanţate de la bug2tul (1 2.
at, local şi din fonduri externe ori Ineheiate eu societăţi eornereiale eu capffitl de stat sau unde statul este
ţionar majoritar/minoritar:
Valoarea
Durara
Data
Prouedurapnn
Instituţda
1 Beneliciani cie coniract numele,
totală a
contractului
Incheierii
coniractului
care a fost
contractantă:
.numele/denumireaşiadresa
1

denumireaşi
adresă

increclinţat
contradul

coniractului

coniracului

Titulai. . . .. . . „ . . .„
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SoVsoţl
RuiedegradulIDale
,
Societăij.comeiciale/Persoanătizică
autorizatV Ascciaţii familiale/C,abinete
indivichnle, cabinete asociate, socie14
civileprofesionalesausociffilicivile
profesionalecurăspunderelitnitatăcare
deskoată profesia de avocat/Ownizaţii
- •_ emamentale/F i e . 10 • '• •1;
I) Prin rude de gradul I se Inţelege 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 I obţin contracte, aşa cum sunt detinite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii. indiferent de modul de dobandire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
.aracterul incomplet al datelor menţionate.
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