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Subsemnatul/Subsemnata,
de
0/0/;
CNP

, domiciliul

U11 ,

, având func ţia
-1. 431,„1 51-41\174-,,
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria • ăspunciere:
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intereS econcinţ ie, precuM şi rfiembru in aSocia ţti;fundaţlii sau alte'org,anila ţ ii ricguvern
Unitatea
- denumirea ş i adresa1 - 1 • • • •-•
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Calitatea deţinuta
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Nr• de părţ
soţ.-,ia1e sau
de acţiuni
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\‘'aloa..- ea total ă a
parţ ilor sociale
ş ilsau a ac ţiuniior
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2. Calitatea, de inenţ brit in,orgatiele ,d*
e conducere, ,adudnistrare „şi contrO1 ale- soeicttdor ,..'1').Ft.rsia e„.':11c
regdyOr,antonome, ale.'e'Onapanido- r/SO'Cietăldor ua ţiouale, akein ştitu ţidor decredit,'ule ',›,rUpi_rlf.'r, :in!,e,! .(. ,,
ecc5fmmic.', aie aSOcia ţfilor'saa'fidida ţii1Or o- ri ale allOrorganiza ţd neg_uvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficillor
- denumirea şi adresa 2.1
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3. Calitatea de meinbr u in eadrul asocia ţiilor profesiOnale ş i/sau sindicale
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4, Calitatea de tuemru
b
in organe1e de condueere, administr.lre ş i of ro1, retribuite sau neretribu4e, ,
e_ţinute:in 'cadrul ' r
de *nută si'denu 1 a partidullui polific
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4.1
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COntr:,tele, inelusiv cele de a ş i ş ten ţii juridi, consultint juridic, constdtan ţă şi eivile, ob ţ iuute ori afiate
in d‘rulare in timpul exercitiirii func ţ idor, nutudatelor ş itt d mnita" ţ ilor publice
e
finan ţatede la bugtul‹de
star,:loal sj din fonduri externe ori inchefilte cu societ ăţi comereiale eu eapjtal de stat sau und'C'staful este
.
a c:tio:nar n'iajoritar/mMoritar:
5.1 Beneficiaruldecontract numele,
Instituţia
Proceduraptin
Tipul
Data
1 Durata 1 Valoarea
ixellumele/cinuniitea şi adtt-sa
contraetantă:
care a fost
c,sitl'actului
incheie[ii i contr:oillui
tot,..-ki a

denumitea şi
adresa

inctedinţat
contractul
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Socictăţi cometeiale/Persoană fizică
autorizatăi.k.gociaţii familiale/Cabinete
indi‘iduale,cabindeasociate, societăţi
civileprofesionalesallsocietăţicivile
piţ sionalecurăspundetelimitatăcate
des şoarăprofesia de avocat/Organiza ţii
emamentale/Fundaţii/Asociaţii2) /
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I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ initâ.
soţulisoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarâ contraetec
socie',ăţilor comerciale
actiuni la care declarantul împreun ă cu sotul/so ţia şi rudele de gradul de ţin mat pufm oc
din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale peutru inexaefifatea san
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ării

Semnătura

