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Subsemnatul/Subsemnata,
având funcţla de
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cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
ndere
laraţii, declar pe propria rãspu

de interes
companii/societãţ.i naţionale, instituţii de credit, grupuri
1. ASoclat sau acţionar la societãţi cornerciale,
alte organizaţii
economic, precum membru în asociaţii, fundaţii sau
Valoarea totalã a
Nr. de Pãrţi
sociale sau pãrţilor sociale ºi/sau a
Unitatea
Calitatea deţinutã
- denum.irea ºi adresa -

acţiuni'Or

de acţiuni

1.1.....

5i=iitatea de membru imLanele de conducere, administrare ºi control ale societãţHor comerciale, ale regiHor
autonome,alecompaniilor/societãţilornaţionale,aleinstituţ"decredit,alegrupiirnordeinteresecono"}ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii

Calitatea deţinutã

unitatea
deniimirea ºi adresa

3. Calitatea de
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u În cadrul asociaţiilor profesionale ºi/sau sindicale:

A/

Valoarea
beneficiilor
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinutã ºi denumirea partidului politic:
4.1.....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţã juridicã, consultanţã
ºi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitãrii
funcţiilor, mandatelor sau demnitãţilor publice finanţate da lã buget.ul d€ stat, local ºi din fonduri exteme ori închelate cu
societãţi comerciale cu capjtal de stat sau unde statul este acţionar majorlta r/mi norita r :
5.1 Beneficlarul de contract: numele,

prenumele/denumirea ºi adresa

Inst,_tuţia

Procedura

contractantã: prin care a

Data

Valoarea

Tipu'
Durata
fost
încheieril
denumrea ªl
totalã a
contractului
contractului
încredinţat
contractului
adresa
contractului

contractul

Titular.....

Soţ/soţie

Rude de gradul

ale titularului ,...

Societãţi comercia le/ Persoa nã fizicã
autorizatã/ Asociaţii famlliale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societãţi cMle
profeslonale sau societãţi civile profesionale
cu rãspunclere llmitatã care desfãºoarã
profesia de avocat / Organizaţii
n eg uverna menta le /Fu ndati i /Asnriati i2`

i) prin rude de 9
radul 1 se înţelege pã rinţi pe linie ascendentã ºi copii
_ .....--,-„`.`-..`U ţ7l l`+|rl.
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UH.Cdescendentã.
Ut:ªlerioen(a.
2) Se vor declara numele, aenJmirea 7-r
ºi adresa
beneficiarului
de contract
pe linie
unde,
prin calitatea
deţinutã, titularul, soţul/soţia ºi rudele de gradul 1 obţin contracte, aºa cum sunt definite la pct. 5.

Prezenta declaraţie constituie act public ºi rãspund potrivit legH peiiale pentru
[hexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Datacompietãrii.i:7h?.2...?f?.4?...
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Semnãtura....

