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1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale. companii/societăţi raţionale nstituţii de credit. grupuri de
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
Denumire şi JI,dresa

Calitatea
Deţinută

NI'. de parti
sociale sau de

acţ!unl

Valoarea totală a
partilor sociale

şi/sau a aeriunilor

Valoarea beneficiilor

---------- - ------------ ----- - ----_._-
2. Calitatea de membru În organele de conducere, ad inistrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor
autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit grupurilor de interes economic, ale
asociaţii lor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguv.?~~~mentale

Unitatea ' Calitatea
Denumire ŞI A~esa Dejinuta

') ,
L ,

3. Calit-atea de nlernhrui,,-cadrul-asociatllior profesionale şi/sau sindicale_ _~ __ _ _ __ __...J , . _ _

" ,

- -
4. Calitatea de membru in organele de nuucere. administra; e şi contro:. ,el, buite sau neretribuite dsţillute
in c'!...druI pa_T!idel~ E.0litic~. fun_cţ@~ejinută şi dr:n~nirea partidului politic



5. Contracte. inc/uslve cele de asistenta juridica, consultanţa şi civile obtinute sau aflate in derulare în tinlpul
exercitarii funcţiilor. mandatelor sau demnltăţilor publice finanţate d" a bugetul de stat. local ŞI din fonduri
externe ori lnchelate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar
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._ Pon rude de gradul I se Întelege păontl pe lJl1Ie ascendentâ ŞI COpII pe linie cJescendentâ
Se vor declara numele denlll7JIrea ŞI adresa bene/lclarulw de contrac' unde POIJ calilatea detlnută tltulaoll

sotul/solia ŞI rude'e de gradul I cblin contracte aşa cum SLI/JI eiefl/JI1e la pct 5

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund. potriVit legii penale. pentru Inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate

Data completării: Semnătma:


