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, având functia

_c_4_c__AVAS7

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
mcg,
sau acţionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale., institutii'>d_p:
00eres economic, pxecum şi membru 1n asociatii, fundatii sau ttlte oraanizaţti nequvernatke t
Valoarea totală a
N. Je părti
Unitatea
Calitatea cletinută
sociale sau
părtilor sociale
— denumirea şi adresa —
./sau a ac iunilor
de actiuni
1.1......

comereiate, ale
2. Calitatea de membru in organele •de cbnducere, administrare şis control, ale societătilor
,
.
regiilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institUtiL!or de credit,. 1e grupurilor cle(„tttteres
neguvernamen~
ecortomie;,ale asociati4or satt fundaţWor,ori ale altor.
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
— denumirea şi adresa —
2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şiisau sir iicale
3.1. . . ...

19.1nY;

ttl t alitatea de membru în organele de conducere, aciminb,trare. şi coutrol, retril)uire sau neret ribuite, 1
teţinate în cadrul,p_artd,elor• politice, funetia detinută st denunirea

Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juriclică, nconsultanţă şi civile, obtinute ori afiate
t derulare în timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţtlte de la bugetul de
at, local şi din fonduri externe ori Incheiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stt.ttul este,
:.tionar majoritar/minoritar:
Valoaut
Dau
Durata
Procedurapfin
Fipul
Institaţia
1 Beneficiarul de contract numele,
todăa
contractului
careafost
contrxtultti
contractartlfr.
mumele/denumireaşi adresa
1

denumireaşi
adresa

Incredinţat

cortactnlui

coniractului

cortalul

fiti.ilar . . .. . .„ „ . ....

RudedegradulIoale

Societăti commiale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii tâmiliale/ C,abinete
inclivichnle,cabineteasociate, societăli
civileprofesionalesausocietăticivile
profesionalecurăspunderelimitatăcare
desraşoatăprofesiadeavocat/Organizatii
-•_ ernamentale/F 1 ..ie • -. •ii
I ) Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul,
3oţu1/soţia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
iocietăţilor 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.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
.aracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

l)

Semnătura
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