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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, i recum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizat ii neguyernanlentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
părţilor sociale
Calitatea deţinută
sociale sau
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiunilor
de acţiuni
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2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii nc uvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2. 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
.

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.

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, 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
5.1 Beneficiarul decontract numele,
prenumele/denumiieaşiadresa

instituţia
contractantă:
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Proceduraprin
carea fost
1

Ip il
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

i

Valoarea
totalăa

damimkaă»
adresa

încredinţat
»
contractul

contractului

contractului

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

Sd/sotie................

Rndedegradul! aletitularului

Societăţi comerciale' Persoanăfizică
autorizatăAsociaţii familiali Cabinete
individial^ cabineteaaxâate, societăţi
dvileprofeaoualesau societăţi civile
profesionalecu râspundae limitatăcare
desfifâoatăprofoiade avocat/ Organizaţii
iKguvanamoitale/ FundatăAsociaţi?
11 Prin rude de gradul I 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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

Semnătura
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:___________
U nitatea
denum irea si adresa

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

CJ

1.1...... ^C_

2. Calitatea de membru fn organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:_______________________
U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 .. ...
c ^ H i p __________________________________

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic______________________
4.1

T
5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Baieficiaiul de contract: numde,
Institutia
Pioceduraprin
Tipul
Durata
Data
Valoarea
prenurndddenumitea si adresa
contractanta:
coitractului
caieafost
inchdaii
coitractului
totala a
1

denumirea si
adresa

inoredintat
ccntractul

cmtractului

ccntiactului

Titular..................
"-----------

Sot/sotie..................
______ /
Rude de gradul Il}ale titularului
/
Sodetati cometciak/ Persoana fizica
autcxizata/ Asodatii familialdCabinete
individuate, cabinete asodate, soddati
dvileprofesicnale sau sodetati dvile
piofesionale cu raspundae limitata caie
desfasoara pofesia de avocat/ Qganizatii
neguvemamentald Rmdatii/ Asodadi2)
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1} Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura
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