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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r

,

ă spundere:

1. Asociat .;au aclionar la societ ă comerciale, companii/societ

ă na ţionale, institutil de credit. g,rupuri cje
sau altc organizatii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea total ă a
Calitatea de ţinută
sociale sau
părţ ilor sociale
de acţiuni
şi/sau a ac ţiunilor

interes economic,_precun ţ şi .membru înasociatii, fundaţii
Unitatea
—denumirea ş i adresa-

•

2. Calitatea de tnembru in t ţ ranele
conduccre. administrarc si control ale Nocietăţ
regidor autonome, alc compandlorisocict ă tilor na ţ ionalc. alc instiltitiilor de credit alc ilor comerciale. ale
,- rup ţţ rilor dc intcres
cconomic, ale asocia ţWor Na1.1 fundatiilor oriale altur
organizatiineguvernanientale:
Unitatea
Calitatea de ţinut ă
— denumirea ş i adresa —
2.1

3. Calitatea cle membru in-cadrul asociapilor profesionale si/sau sindica e
3 .1......

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adrninistrare
ş i control, retribuite sau neretribuite,

deţinute
4.1

cadrul"partidelor politice, func ţla detinută den utnirea

5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă juridică , consultant
ă juridică , consultant ă ş i civile, obtinute ori aflate
în derulare în tirnpul exereit ă rii funetidor, mandatelor sau demnit'
ă tifor publice finantate de la bugetul de
stal, .local ş i din fonduri externe ori kichelate eu societ ăţi.comerciale cu Capital de stat sau unde ş
tatul este
ac ţ icmar ma jo ritar/minoritzl r:
5.1 F'.)2:1.1LI:1-111cL

denumirea şi
adresa

incredinţat
contractul

contractului

contractului

Rude de gadul 1 1) aletitularului
... ..... ....
Societăţi cometuiale/ Persoan ă fizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societ ăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
profesionalecurăspundetelimitutăcare
desraşoară ppofesiadeavocat/Or~ii
neguvemamentale/Fundaţii/As3ciaţii2

)

/-,-- -----'

I

rude de gradul I se în ţelege p ărinţ i pe linie ascendent ă ş i copii pe linie descendent ă.
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
ţ in mai pu ţin de
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ă rii
0 20

Semnătura

