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5. C ontracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţin ute sau aflate în derulare în tii
exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fon
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5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă
denumirea şi
adresa

Procedura prin
caieafost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoa
totala
contrac

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul 11' ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
negi ivemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii25
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!) 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 d ec la ra nu m ele, d en u m irea şi ad resa beneficiarului de co n tract unde, prin ca litatea d eţinută, titulari
so ţcl/so ţia şi niHele d ? gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

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