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cunos€ând prevederile art. 326 din Codul penal
'ndere:
1. Asoclat sau acţionar la societãţi comerciale, companii/societãţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, precum ºi membru în asociaţii,fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totalã a
Nr. de pãrţi
Unitatea
Calitatea deţinutã
sociale sau pãrţilor sociale ºl/sau a
- denumirea ºi adresa -
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de acţiuni

acţiullilor
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2. Calltatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control ale societãţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companlilor/societãţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

unitatea

Calltatea deţinutã

- denumirea ºi adresa
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Valoarea
beneficiilor
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3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale ºi/sau sindicale:
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4. Calltatea cle membru în organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau neretrlbuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinutã ºi der`umirea partidului poljtic:
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5. Contracte, jncluslv cele de asistenţã ].uridicã, consultanţã ºi cMle,
sau aflate
în derulare
în tjmpul
exercitãm
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funcţiilor, mandatelor sau demitãţil6r bublice finanţate de la bugetul de stat, local ºl din fonduri externe ori încheiate cu
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,
societãţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţjonar

5.1 Beneficiarul de contract: numele,

prenumele/denumirea ºi adresa

majoritar/mnoritar:
Procedura
Instituţia
Data
Valoarea
contractantã: prin care a
Tjpul
Durata
fost
încheierli
totalã a
denumirea ºi
contractului
contractului
încredinţat
contractului
adresa
contractului
contractul

Titular.....

Soţ/soţie

Rude de gradul 1`) ale titularului
Societãţi comerciale/Persoanã fizicã
autorizatã/ As«iaţll familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societãţi civile

profesionale sau societãţi civlle profesionale

cu rãspundere limitatã care desfãºoarã
profesia de avocat / Organlzaţii
neg uverna menta le /Fu ndati i/Asociai.i i2`

Prin rude de gradul 1 se înţelege pã rinţi pe linie ascendentã
ºi copi
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pe linie
descendentã.
Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
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titularul,
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Prezenta declaraţie constituie act iublic ºi rãspund potrivit legii penale
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inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
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