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Subsemnatul/Subsemnata,

ŢIE DE I^TE

l O '

de CTJQ& C r r i ^ — , la ______ I » Cr—y » ~t

CNP_______ _________ _______ domiciliul QUti- klAyoeA

având funcţia

t

cunoscând prevederile art. 292 din Codui penal privind falsul în deciaraţii, deciar pe propria răspundere:

1* Asociat sau acţionar la sociefăţi comerciale, companii/societăţi naţionaie, instituţii de credit, grupuri de interes economîc, 
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

U nitatea
-  denum irea şi adresa -

C alitatea deţinută
N r. de părţi 

socia le sau de 
acţiuni

V aloarea totală a 
părţilor socia le  

şi/sau a acţiunilor

1-1....  ..... T \ \ ----------
2. Calitatea de membru în organeie de conducere, administrare şi contro! ale societăţilor comerciaie, ale regiilor autonome, ale 
companiilor/societăţilor naţionale, ale înstituţiiîor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţîilor sau fundaţillor 
ori ale altor organizaţii neguvemamentale:

U nitatea
-  denum irea şi adresa -

C alitatea deţinută V aloarea b en eficiilor

2 .1 ........  ...................
V ^

3* Calitatea de membru în cadru! asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale___ crw -
TPAr*

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4 .1 ........  ..... «=-----

......... .......................... “ ..... .........\ .... .. ..............  “ .................................... ..........~ . “ .... " ....... " ............A-----------
5> Contracte, inclusiy cele de asfstenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civîle, obţinute ori aflate în derulare în 
timpul exercităril funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice Snanţate de la bugetul de stat, local şi din fondurî externe ori 
încheiate cu societăţi comercîale cu capîtal de stat sau unde statul este acţionar maioritar/mîiîoritar:
5.1 Benefidarddecootrad: numde; 
prenifliidedeniiriiireaşiadresa

Insdtu^cmîiactanlă:
denumireaşiadresa

Proceduraprincare
a fcstm ed to

cmtiactul

T pil
ccotractului

Datamdiderii
cmtiactului

Durata
cmtractului

Vaioarea
tctolăa

ccntratului
Titular...................   ̂ — - —
Scţkţb...................

RudedegradulTaletituIariilui.................

Socbtăfi anrnMdPo^anăfiacâautcrizat^ 
Asodaţiifemiliald Cabineteindivid^ 
asodate sodetăf dvilepsDfesoiale sau soddM dvile 
proM]oatecuiă^mteIindtaăcaredes%)ară 
pîDfeaacteavocaî/ Q^nazaffii^uvmmentdd 
Fixda^Asodaţi?

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 definite 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 
dobândire a aeţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit îegif penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet a! 
dateîor menţionate. ___

Data compîetării


