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Subsejnnatul/Şubsemnata,
de l"Of)ţ/f,e r L-o ~a/
CNP
t/R. 136 (
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- ,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

~.""Asociatsau ~cţionar"la~(!)cietăţi, c~mel'ci~I~~.compan~~sGcieţăţi naţi9~al~: instituţii de credit, ~rupurj{~~
Jnter.es e~anomlC, J;)l!'e~umşi membru lDasoGul:*b,fqnda:~.i sau, alte or2a~lZatji ~el!,uv~r:na,mentale::;;"' "';'.•' ,"'J'.

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1.C'ao ţ)<?ÎQl1 1/'" LreOfu,,,,.Q rJ~ V,'dre.. /''1l?whrv , - -
~ ---..-, -------------

""- --...
l::;:'Ca;litaiei di" mdmbr:u in 0rg:~Hie(ed,"conduttnoe: adMnistrâfe şi~caÎi·tr(jf.~ale~.soeretăţiloÎi"~onle~ciâle;~alE
regiile r auton6me,ale companiUo.r1:saeietălilor naţ.i~nale, ale instituţjilGr de credit, ale grupUrilGf de interej

,ecQnomic, aJe:~so~iatiilor sau fll:hd;ltiilor,ori ale al,toro]r~;lD'izafji.n~2!lyernam~n:ţg~e:,,,,,~,, .' ,,,,,,",,,,,,,,,.. i'~"

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
2.1. ..... -- ---.....

( ~----
C ----

~. Calitateâ de m~m:bru În cadrul asociaţiilor IlrC)feşionale si/sau sindicate 'c "
~' 'c, I- ,-

3.1 ...... -.,, -------------: -----
4. Calitatea de'"membru fij organele de conducere, adminfstrare şi control, retribuiţe sau neretribu~it:i

, deti;n~fe în?,cadrult>arti~elo'F",p~ntic~, t:uPocti~detinuti s,iden;lJiQliFea:,,~arti9uhiiI\)o{itic," ,f_" ~",,:,l'! , ,:;,;:;"1;,;;
4.1. ..... ,-- -----------------
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, conSUltanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare' În timpul exercitării funcţiilor, mandetelor sau iilemnităţj)Gr publicefiiIa.,nţate de laJ)ugetulde'
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/miu oritar:
5.1 Beneficiaruldecontract:numele,

I
Institutia I Procederaprin I TiJXll Daa

Icon~1
Valoarea

ţrenumeleldenumireaşi adresa contractan1ă: caream contractului încheierii totaIăa

1



demnnireaşi înaedinţU contractului contractulu
adresa c:on.1la:tul

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

~ .---- --i')
SoţI9Jţie............... .>t>

/
Rude de grndulIl) aletitularului V............ -:
Societăţicomerciale'Persoanăfizică -:autorizatăI Asocisţiifaniliale' Cabinete
individuale,cabineteasociae, rocietăţi
civilejrotesionale sausocietăţicivile
pofessnale CU rnspundere limi1atăcare
desfăşoaă ţrofesiade avoca1/()rgfmizaţii
neguvemamentIDe'Fundaţii/NDciaţif)

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 declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1deţin 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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