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. 'YVcunoscând prevederile ar4. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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-1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi'6iţiOnale,. instituţW«14Q i grupuri .de
economic, Keetim şi menţbr„tt,:in.,asociaţii, fundaţii sau alte organIZaţii negnyern'an aţal,
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de ac iuni
i/sau a acţiunilor
1.1 . .....

Calitatea de membru in organele de cOnducere, adtninistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale in titutii ur de credit, ale glrupurilor de iuteres
economic, ale asociaţiilor„sau fu,ndaţiilor ori ale altor ctir
,
Unitatea
C:alitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1

de nieliţlbru lidCadrul asociaţiilor profesionale şifsau sir dicale
i.1

Calitatea de membru- îrt oroanele de'.Conducere, ,administrare -51, vo lit rol. î tri
tdrmiligt,ţi4lor politice;funcţia deţinută.şţ denumirea partiduliti:wffio.
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Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridicii, consultanţă şi civile, obţinute ori
derulare in timpul exercitării funcţillor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bug,2tul .de
at, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu
de stat sau unde statul este
.ţionar majoritar/minoritar:
1 Beneficiani de conţract numele,
Instia#
Proceduraprin
fipul
Data
Durata
Valoama
mumeleJdenumireaşi adresa
contractann:
carea fost
contractului
contractului
totalăa
încheier
1

denumireaşi
aciresa

incredinţat
contra.lui

contractului

contractului

Soţ/soţie

RudedegradulVale

Sociffiticommiale/Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
indivichale,cabineteasociate, wcietăţi
civileprofesionalesausocieqicivile
profesionalecurăspundere limitată cam
des2ş3arăprofesiadeavocat/Organizaţii
neguvemamentale/Funclaţii/AwciaţiP
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')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
Societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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