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pnvlnd falsul În declaratii, declar pe propria raspundere
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1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
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. 2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor

autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale
•.~sociatiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale
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3...Calitatea de membru În cadrul asocia~rofesionalEO. şilsau sindicale
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4. Calitatea demembru Tnorganele de- conduce;e~ ..a-ciministrare·şTcontrol, retribuite S<lU neretribuite, detinute
in cadrul partidel0CJ!.9.!.!!.!,c.!:ofl!l'lc~~ută şi denumirea.E.?rtidului politic
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1-----i Rude de gradul ale
1-J'tularului

, O, '--Ulll~d_C;l"',1I1C;IU::;IVC;'''''' ue a::;lslenfa JunOI.ca, consu~lanfa ŞI CIVII€, OO~InUlesau aTiale In o€rulare In timpul I
exercitarII funcţiilor, mandatelor sau demmtaţllor publice finanţate de la bugetul de stat, local ŞI din fonduri

~~terne ori Încheiate cu societăti comerciale cu ca itai de stat sau unde statul e~ a(:1~o~_~myl~~it~r/rtli':l.~~ţar 1

5.1 Beneficiarul de contract Instituţia Procedura Tipul Data Durata ivaloarea I

I

numele,prenumele/denumlrea contractantă_ prin care a contractuluI ÎncheierII contractuluI totală a
ŞIadresa denumirea şi fost contractuluI contractuluI

adresa incredintat

't- contract~1 ------- ----- I
Titularul --~----I

[ -----

I 4- t! Sot/sotie - ------ ,
r- -------1

Socetăţl comerciale /
Persoană fizică autorizată/
AsociaţII familiale/ Cabinete
Individuale, cabinete
associate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
clvJle profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de

I
avocat / Organizaţii
neguvern_amentale/ Fundaţii/

L_Asociatli 2)

-') Prin rude de gradu// se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
-2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaruluI de contract unde, prin calitatea detinută, IItularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct_ 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate_

Data completării:

Ig, 1tJ. itJ/ cJ
Semnătura:

2


