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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. Asocial sau ac ţ ionar la soeietăţi comerciale, companiiisociet ăţi na ţionale, institu ţ ii de credit, gri:Ipuri cl 

interes economic, precum ş i membru in asocia ţii, funcla ţii sau alte organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i. 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a ac ţiwijlor 
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2. Calitatea de membru in organele de conducere, 
regiilor autonome, ale companiilorisociet ăţilor naţionale, 
economie, al,,,  asocia ţiilor sau funda ţ iilor  ori ale altor 

-i---  
Unitatea 

- denumirea si adresa - 

administrare sa control 
ale institu ţiilor ,de 

organiza ţii neguvernamentale: 

Calitatea de ţ inută  

Me societăţ1lQ1. ■- 	. 

credit,=W1  

Valoarea benefi ciilor 
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3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale  ş i/sau sinclicale 
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retribuite  4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, 

deţ inute in cadrul partidelor_politice, func ţia de ţinută  şi denumirea_partidului 

4.1  	 .„------- ,- 

politic 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juriclică , consultan ţă  ş i civile, ob ţinute sau aflate in derulare li"n timpul 

exercit ării func ţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de la bugetul de stat, local ş i din fonduri 

externe 	ori 	incheiate 	cu 	societăţ i 	comerciale 	cu 	capital 	de 	stat 	sau 	unde 	statul 	este 	ac ţionar 

ma 'orita  riminoritar:   
5.1 Beneficiani de wntract nurnele, 	ţ 	Instituţia 	Prooedurapnn 	Tipul Data 	lDuiata 	Valoarea 
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ineheielii -  coniractului ----totală a 
-- -mnum6Ntekit,nur ch.m_r--  - 	contraetantă: 	care a fosl 	contwului 

denurnirea şi 	incredinţat 	 contradului • coniractuh. adresa 	contractul  
Titular .....,.........  
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Rilde degradul ale titularului 
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Societăţ i conierciale/Persoană  
autorizaWAsociatii familiale/Cabinete 
individuale, e3binete asociaw, socidăti 
civileptofesionale sausocietăli ciie 
proksionale cu răspundetv1imitată caie 
desk)arăplofesia de avocat/ Omanim 

1)Prin rude de gradul I se "inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă , titularul, soţul/so ţ ia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa curn sunt definite la punctul 5. 

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