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._ CNP ~.......•...................• domiciliul .
....... . cunoscând prevederile art 292 din Codul pena:
privind falsui Îr) dedara~1I declar pe propria răspundere'
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5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflatc În derulare În timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract· Instituţia procedur:afiPlJl Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea eontractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumrrea şi fost ,ontractului contractului

adresa încredinţat
contr3ctul I
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SoUsotie

Titularul

-
Rude de gradul I
titularului

"1) Prin rude de gradu// se inţe/eg:; (ltJnlii: ".,. i;r,j..·3-3Cenc'<:ntr! şi copii I'" fim"'- Cssccn!:Je;dil
"2) Se vor d~c/ara numf;'ie, ae~ur;)ife';J ;;.~<ldrj't'iCl ber.eficlC1uiui dG-'" ontri:Jl":r un(je. prin C'a'ital'YJ fi( :'G!./W, tii;.;' ~"~/},
s0tui/S0ţi3 şi rudele de gradul/ obţiSl ~onf':'<.; t", Bţ<' cum .c;untdefinitt" /:1 P';t 'î.

Prezenta decla~aţ;e constitui0 act public ŞI răspund, pqtfivit legii ~tenale, pentru Irlexactit3tea
sau caracterul incomplet al datelor r'llenţionate.
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