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privind falsul În declaraţii. declar pe propria răspundere:

Unitatea
Denumire şi Adresă

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

v

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

2.1 ..

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Detinută

Valoarea beneficiilor



exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi In on. Uri
externe ori incheiate cu societăti comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritarlminorltar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, pren umelelden um irea contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa încredinţat
contractul

Titularul r--,
.......

Sot/sotie /
...... 1/
Rude de gradul I '1 ale /titularului
....... /.,.. ,.. --

- Socetăţi comerciale /
Persoană fizică autorizată/
Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete
associate, societăti civile
profesionale sau s'ocietăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia de
avocat / Organizaţii
neguvernamentalel Fundatii/
Asociatii '2) •

:1) Prin rude de gradul I 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 deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. aşa cum sunt definite la pcl. 5.

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

Data completării:
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Semnătura:


