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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar lasecietărt comerciale; companii/societăţi .nâţi6nale, institupi de credit, grtri>U'ri~i
interes ecc:m())mie,~,ecy.m şj'membr.u in a.so~ia~t!i,fqndaiii. sâQ!aJt~(i)t:a!l••.iza~j;in~~~uv~r•.•'ame",t3'lei'k'"ne, Ş J!i!,

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor
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~~e~;CaUtâte3d~+lImemb.r'il'ÎtbeFgarle'le de 'e'O)u1:ucer,e,adminis~rar,e' şl>i&ntroi'ialetso~ietăiiler>;ceme-tei\ill~:tai~
regiilor autonome, ale companiiloYlsoeietăţ,ilor nationale, ale instituţiilor de credit, ale grupuriloF de interej
econol1!,iC,,,aJ'e'as()cia,tiit~17s!lufl,lnda,tiilQF9ti :ale~,;lIţQrer~ajJi~atijfIllel!:U!.v:erpalJl~uţa!I~':,.'~".' .,..,,:!i( ~ ""':'''~'<_ ,',,"'"

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
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3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor ur6fesh;male şj/sau şindic31e ' ;'1 " ~' ";". .., - 1" " ". "~o .'-' .'=.
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4. Calitatea de membru t.. organele de cDndllcelle, -âdministrate şi ~ontrol, retrlbuite sau n:eretribuiteJ
,deti.nute Îl!~ca~r,uh'iutl:ţhjţ,IQ~_p~~ti~~;ftţl.l~*i~~l~tin,ig!taşi,d.e~p[ll~ea J~;3,rttţJpl!!,j,pgU~i9", H, '•.. ,ţ~ti :":;;,y )~.: li iit~l;.Il
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. S.Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică,consultanţă şi civile, obţinute.ori aflate
În derulareîn timpul {lxel;'citării (,uncţHlaJ1,.map(iJ,aţelaf"s.au ~lelAnit~~jlo~publice finl;luţate de Ia,~bugetul,de,:
stat, local şi dip fenduri externe ori ÎDcheiate cu societăţi comerciale cu, capital de stat sau unde sfatul es,te
acţionar majoritar/minerttar:
5.1Beneficiaruldecontract:numele,

I
Instituţia Proceduraprin I Tipul Data

Icon~1
Valoorea

r:renumeleJdenumireaşiadresa contractantă: careafost cont:rnctului încheierii totalăa

1



demnnireaşi încre:lirIţU contrnctului con1mCtUlu
adresa contmctul

TItular ...............

~ => 7
Soţ!9Jţie............... -: V

/ .:
Rude de gradulII)aletitularului / -:
............ / -
SocietăţicomercialeiPersoanăfizică •.... '-
autorizatăIA9Jciatii:fumilialeiCabinete
individuale,cabineteasociae, g:cjetăţi
civileprofesiomlesaug:cjetăticivile
profesiooalecu răspunderelimitatăcare
desfăşoaă profesiade avocatiOrganizaţii
neguvemamentalelFtmdaţii/Arociaţif)

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege 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,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care dec1arantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul Ideţin 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
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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