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părţ ilor sociale
şi/sau a ac ţiunilor
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5. Con ra e, inclusiv cele de asisten ţă juridică , consultantă juridică
, consultantă ş i civile, obtinute ori aflate
în derulareÂn timpul exercit ării - functiilor, mandatelor sau demnit ă
tilor publice finantate de la bugetul de
stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ă
ti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
L actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiatul de contract numele,
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Rudedegradul I I) alefitularului
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Societali comerciale/Petsoan ă fizică
autorizată/Asocialii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societ4 civile
profesionale cu tăspundete limitată care
desffişoatăprofesia de avocat/Olgditiza ţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2)

—_____

Prin rude de gradul I se înţelege părin ţi pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendent
ă.
2) Se vor declara numele, denumirea ş
i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţ in contracte, a ş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar
ă contractele
societăţilor comerciale pe ac ţ iuni la care declarantul împreun ă cu soţ ul/soţia ş i rudele de gradul I de
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Prezenta declara ţ ie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
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