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Anexa 2 -Legea 

A 

, având 

10 ,Z-O Ţ  

nr.176/201( 

func ţia 
la 	Z./'2 749- 	 irl Pote77 --  

CNP 	 _ 	 , dom iciliu 1 	- 
C13,9-iO4r   

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declara ţii, declar 
, 

pe propria răspundere: 

1. Asociat sau 
interes economic, 

ac ţionar la societăţ i comerciale, 
precum ş i membru in asocia ţii, 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

funda ţ ii 
companii/societ ăţ i naţionale, 

sau  alte organiza ţii 

Calitatea de ţ inută  

" 	
 

r. de părţ i 
rciale sau 
e acţiuni 

de credit, grupuri de 

Valoarea total ă  
a părţilor sociale 

ş i/sau a 
acţ iunilor 

1.1... 	. 

,------------ 
I 

2. Calitatea de 
regiflor autonome, 
interes economic,  

membru in organele de conducere, administrare 
ale companiflor/societ ăţilor na ţ ionale, 

ale asocia ţiilor sau funda ţillor  ori a!‹.- 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 

şi control ale 
ale institu ţ iilor de 

Calitatea de ţinută  

altor organiza ţ ii neguvernamentale: 	  

societăţilor 
credit, 

comerciale, ale 
ale grupurilor de 

Valoarea beneficiilor 
2.1 	 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale  şi/sau sindicale 
3.1...... 

- 

._. 

4. Calitatea de 
detinute in cadrul 

membru in organele de conducere, 
partidelor politice, func ţia 

administrare ş i control, 
deţ inută  ş i denumirea partidului 

retribuite sau neretribuite, 
politic 

.-.1 	 
_ 

	  — 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultan ţă  juridică , consultan ţă  ş i civile., obţinute ori 
aflate in derulare lin timpul exercit ării func ţiilor, mandatelor sau demnităţ ilor publice finan ţate de la 
bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde 
statui este ac ţ ionar majoritar/minoritar: 

1 
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5.1 Beneficiarul de contraet: numele, 
prenurnele/denumitt2a si adresa 

11P  ; 
Proxclura prin 

care a fost 
tbcwdinţat 
0)ntractul 

Tipul 
. 

contractulut incheer 
contractului 

Data 
i 	ii Duraia 

contractului 

Valoarea 
totalăa 

contractul 
ui 

Titular 	 

Soţ/solie 	 

Rudedegradul I lTaletitulandui 
............ 

". Societă4i comete 
autorizafă/  • 	• 	.111 

individuale, cab;  :1- 

civileprofesionale .-.11 
profesionalecurăsilounderelimilatăcare 
desraşoarăprofesiadeavocat/~izaţii 

e/Persoană fizică  
timiliale/Cabinete 
asoeiate, soeieltiţi 

 	sociefali civile 

neguvernamentale/Fundaţii/Awcialii2)  	 

I)  Prin ru 
2)  Se vor d 

soţul/so ţia ş i ru 
societăţ ilor com 
5% din capitalu  

de gradul I se inţelege părinţi p linie ascendent ă  şi copii pe linie escendentă . 
clara numele, denumirea şi adre a beneficiarului de contract unde, rin calitatea de ţinută , titularul, 
ele de gradul I ob ţin contract:, a şa cum sunt definite la punctu 5. Nu se declar ă  contractele 
rciale pe ac ţiuni la care declara tul impreun ă  cu soţul/soţia ş i rudel de gradul I de ţin mai puţin de 
social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act publ c şi răspund potrivit legii pen le pentru inexactitatea sau 
caraeterul inco plet al datelor men ţionate. 

Data completării 

2G. io, 29/- 


