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,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprin răspu.n

:

1. -Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi miţionale, instituţii 'de.'credit„grupuri cle
...interes economie, precum si membru u i li(.kiţii, fundaţii sau alte oroanizaţii
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinuta
sociale sau
părţilor sociale
— denumirea şi adresa —
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1 .1 . . . ...

2. Calitatea de membru 111 rganele de conducere, administrare si. control ale societăţilor comerciale, ale
regiitor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiLlor de credit, .l
upuri1or e inte.res
ecoitomie,.a1e asociaţiijor.sau fundaţiilor,,pdale.a1tOr organizaţii neguyernarnentaie;,...; ,,,Unitatea
Calitatea deţinuta
Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa —
2.1

3. Calitatea de nieinbruîn cadrul aşociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. . . . .

, hlitatea de membru In organele de conducere, administrau. şi ,control,. retribuite:,spu:-,nerexribuite,
tettnuţe3n_cadrul partidelor politice;funeţia deţinută s't denurnirea part'dului
ţ

. I

• Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, coi:isultanţă.şicivile, obţinute ori altlate
derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiiţilor publice finanţite de la bug2tu1
at, local şi din fonduri externe ori ineheiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
;ţiona.r inajoritariminoritar:,
1 Beneficiatul de contract numele,
Ins a
Prkx..)edrraptin
Data
Durara
Valoarea
mumeleklenumireaşi aciresa
contractantă:
totalăa
cateafost
contractuhri
contractului
incheierii
1

denumireaşi
adresa

SoV

Incredinţat
contractul

codractului

contractului

. ..... . . .. . ....

RudedegradulNle

Societăţi c,omerciale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individinle,cabineteasociate, societaţ" i
civileprofesionale .91i societăticivile
profesionalecurăspundetelimitată cait
desfaşoarăprofe&iadeavocat/Organizatii
-._ emarnentale/F 1 e .le ' `• . 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,
3oţu1/soţia şi rudele de gradul I obţin 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 societăţii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
.aracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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