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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul "in declaratfi, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăli nationale, instituţii de credit, gru-puri (le
. interes economic, pregum şi membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguyerSmeatate.:.:„
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si, control, ale societăţilor comerciate, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale,' ale institutiRor de credit, ale g]:•uiytir11or de inter es
ecp.nontic, ale asocjaţil19r_şag
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1
.1

3. Calitatea de membru in,Cadrul asociaţfilor profesionale şi/sau

. Calitatea de naembru in oraanele de conducere, administrare şi coutrol, retribuite satt-?nere,i-ribuite,
eţinate in cadrul p iitidtlui p liiit functia deţinubl ş't denumire:tpartidului politic

Contracte, incluşiv cele .de asistenţă juridică, consultanţă juridică,_,coasultanţă_.şi. civile, obţinute ori aflate
derulare în timpul exercitării funcţfilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţ it d la
at, local şi din fonduri externe ori Ineheiate cu societăti. comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ţionar majoritar/rainoritar:
fipul
Durata
Valoarea
1 Beneficiarul de contact numele,
Irkstituţia
Prooduraprin
Data
totalăa
contractului
contractului
murnele/denumircusiadresa
coniractantă:
carea fost
incheierii
1

denumireaşi
acitesa

Incredintat
contactul

wniractutui

coniractului

RudedegradulIi)ale

Societăti comerciale/ Persoană fizică
autorizatV Asoci* tmi]ia1e/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societ4
civileprofesionalesausocietălicivile
pro6iona1ecul'ăspundetelirnitaificae
desraşoară plofesia de avocat/ Orgailimţii
neguvemamentale/Funciatii/MociatiP
1) Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul,
3otul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
>ocietătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreună cu sotul/sotia şi rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
.aracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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