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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, dec!«< pe propria răspundere:
1. A sociat sau acţionar la societă
interes econom ic, prceum şi nu

erciate, com panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupur
iaţii, fundaţii sau

U nitatea
- d en u m ire a şi adresa

C alitatea deţin u tă

N r. d e părţi
so ciale sau
de acţiuni

V aloarea total
părţilor socia
şi/sau a acţiun

2. Calitatea de m em bru In organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor com erciale,
regiilor autonom e, al»? c o n j ^ n !’,~ ^ s^ ie t? .ţ5!''r naţional?, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor dc int
Unitate?.
- d en u m ire a si ad resa 2 .1 ........

’

C alitatea d eţin u tă

V aloarea beneficiiloi

‘

---------

______ -— ------------------

_____ ._______ —------------- -

-------------------

3. Calitatea de m em bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 ....... ................-— ------------------ ------------------- ---------------------------- --------- -------------------------------------——
------ C _ ------------- --------- --------------------------------------------------------- -------------------------------

4. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau neretribu
deţinute î n cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi d en um irea partidului politic _____________
4.1

5. C ontracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţin ute sau aflate în derulare în tim
exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fond
externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statul este acţio
m ajoritar/m inoritar:_______________ ____________________________________________________________________

1

Instituţia
contractantă
den umiiea şi
adresa

5.1 Beneficiaiul de contract: nun iele,
prenumele/denumirea şi adresa

Prooeduraprin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
îndieierii
antractului

Durata
contractului

Valoaree
totală a
contractul)

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

Soţ/sotie................ ...

-------------------------

^

Rude de gradul 11' ale titularului
--------- "
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale7Cabinete
individuale cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentafc/ Fundaţii/ Asociaţii2-1

nc

-

I} Prin rude de gradul I se în ţeleg e părinţi pe linie asc en d en tă şi copii pe linie descen d en tă.
2) Se v o r declara n u m ele, d en u m ire a şi ad resa ben eficiaru lu i de co n tract unde, prin ca litatea d eţinută, titularul,
so ţ'il/so tia şi rudele de gradul I obţin co n tracte, aşa cum sunt d efin ite Ia punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării
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