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art. 292 din Codul penal pnvin
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea
denumirea si adresa ■

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
si/sau a acţiunilor

1.1.

Z

Unitatea
denumirea si adresa •

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.

z:

4. CaUj^ţ^ de membra în d ^ in rië de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinutei&cadifflFpainddeioyîpo
şi denniiffii« partiduliu potffí^^^ ______
^
4.1.
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi dvile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar;
Data
I^Dcedurapdn
Durata
Valoarea
hstituţia
5.1 Benefidand decontract mimde,
oortractuM
închaerii
contractului
careafest
totalăa
contractantă:
premmde/denigrmEaşi adresa

1

denumirea şi
adtesa

râaedinţat
contractul

contractului

ccnliactului

Titular.................

Sot/sotie................

Rude de gradul aletitularului

Sodelăti comerciale/Peisoanăfizică
autorizată/Asodatii femiMe/Cbbinete
irxlividuale^cataneteasociate, sodetăti
dvileprofeâooalesausodeiăţidvile
profesionalecură^xindere limitatăcate
desSşoarăprofesia de avocat/ Qganizaţii
n^uvemamentale^ Fundaţii/Asodaţif*
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 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
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Sem i^ura

