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SubsemnatuUSubsemnata DEC~f.~;;=SEr~~« .
avâ nd fu ncţia de , la .
.. . . .. ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. , C NP dom ici IiuI .
.... .. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere:

1.1.. ..

Unitatea
Denumire şi Adresă

Calitatea
Deţinută

Nr. de părţi
sociale sau de

actiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a actiunilor

2.1.. ..

, _'., _~.•~ •. ~''';;'. ,l;-. -==.0, r.. <:r,- ...

Valoarea beneficiilor

;:ISC alrtâte~;~ e ·.mein.orp"iO'c:cia rJil ..ă'Şpc1.â.tijliir;pfdfe~i on ale,şl/sa;ur::siridIca le;
3.1.. ..
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5. Contracte inclusive cele de asistenţă juridică consultanţă şi civile, obţinute sau a'iate În derulare In timpu I
exercitarii TU'lCţ. ior, mandatelor 3<:U demnită!"o PUl:'..C", finanţate de la bugetu da stat, l' .dl ŞI d,n fonduri

_externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul e~te acţionar majoritar/minoritar
'5 1 Bere"~'a -. de ~ontract l'lstituţia P'ocedura Tipu' Data DI rata Vaioa,ea
numele.prenurreie/denumlrea I contractantă p,-'n care a contractulUi încheierII contractulUi I lOlaia d

ŞI adresa I denumirea ŞI I TOS, I COmra(;tulul I comraC[Ull.Il
adresa _7" rta

___ '--'--"-'- -3 _t~ I
T tuia'lJ

SOJsoţie - I I

----- --1--- -L
r
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Rude de gradul I 1) ale
tltularuiui

Socetă;; comerciale I
Pe'soa'1ă fizică autof'za:ă
Asociatii famil:alel Cabinete
i!1dividua~e cabinete
3ssocia~e, s'Js!,=~ăţ!,:~vil'7
,. •..•f C' ••••.•• ,1 •.•••.•• ' ~ "C •• ~~.

răspundere limitată care
desfăşoară profesia de

. avocat I Organizaţii
I neguvernamentalel Fundatiil

Asociaţii '2) ,

f

I
I

, 1
,/

'1) Prin rude de gradul Ise intelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă
'2) Se vor declara numele,' denumirea' şi adresa beneficiarulUI de contract unde. prin calilalea deţinută, IJlu/and
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracle, aşa cum sunl definile la pc!. 5.

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

Data completării:
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