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Valoarea totală a
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! 5. Contracte, inclusive cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În timpulI 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 maioritar/minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Oaia Durata Valoarea
numFlle,prenumele/denumirea contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului totală a
şi adresa denumirea şi fost contractului contractului

adresa Î Ilcredinţat
contractul
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Asociaţii familialel Cabinete
individuale, cabinete
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associate, s')cietăti civile
profesi:>7lallisau socie)ăţl
civile profes;onale cu
răspundere limitată care
desfăşoară profesia d~ t, -";;-.:-.::'i~!r;~-; ',':-;:;fi

:1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pa finic a.~t:;ndontd şi copIi pe linie deSC3ndentă
2) Se vor ckc/ara nume/o, denumirea şi adres-5 beneficiarului de c()(]tract unde, prin calitatea deţinută, fi:u/arul,
soţul/scţia şi nJde/e de gradul I obţin contracte, aşi! cum s:mt definite la pct. 5.

Prezenta decl;;lraţie constituie det public şi răspund. potrivit legii penale, pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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