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Subsemnatol/Sub;;;emnata, 	Vi/3ORE-4WCi i'.4"2/5,IM J,$/7Y/ – 	
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CNP 	 .. dorniciliul 	cf.,t10 y,4 - , 
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cunoscănd 	revcderile art. 292 din Codul pena1 privind falsul ln declaratii, dec ar pe propria raspundere: 

. Asociat 'sau actionar la societ ăti cornerciale, companii/societ ă ti nationtde, 

interes economic, 	recum 'i ntembru in asociatii, fundatii sau alte organizatii 

_nstitutii de credit, grupuri de 
teguvernamentale: 
r. de par ţ i 	Valoarea total ă  a 
)c .tale sau 	parţ ilor sociale 
e ac ţ iuni 	ş isau a ac ţ ittnilor  

Unitatea 
–denumirea ş i adresa– 

Calitatea de ţ inuta 

1.1...., 

ale socit4ă l 
s 

ntale: 
ale orupurilor 

lor comerciale, ale 
de interes 2. Calitatea de Inembru l'n organele de conducere, 

regiilor autonome, ale companiilor/societatilor 
econornic, ale asociatiitor sau fundatiilor ori 

nationale, 
altor ale 

administrare ş i control 
ale institutiitor de credit, 

organizatii neguvernain 

Calitatea de ţ inută  Valoarea beneficiilor Uni tatea 
–denumirea ş i adresa -  

9.1     	

vr   

3. Ca1itxta de mernbru in cadrul asocialiitor -ofesionale ş i/sau sindica e p 
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4. Calitatea de mentbru in organele de conducere, administrare ş t contt ol, retributte sau neretribuite, 

detinute în cadrul p ă rtidelor politice, functia detinut ă  ş i dentunirea 	artidult i tolitic 

4.1  	  

5. Contracte, inclusiv cele de asistent ă  juridică , consultanl ă  juridica, consultanta ş i civile, obtinute ori atlate 

in derulare in timpul exerettarii functiitor, mandatelor sau deninit ătilor p blice linantate de la bugetul de 

stat, local ş i din fonduri externe ori incbetate cu societ ăti comerciale cu ca ital de stat sau unde st ă tul este 

actionar ma'oritar/rninoritar: 
5.1Beneficittrul decotttraet numele, 

şi adresa prenumeleldenurn;rea 

Institt ţia 
conu-ac 9n -. 

Ptuceduia prin 
carea fost 

Tipul 
contr,-.1ctului 

Data 
incheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
torală a  



rciale/Persoană ftzică  
iaţii familiale/Cabinete 
inete aTiciate, societăţi 
esausocietăţicivile 

răspunclewlimitată care 
fesiadeavom~nizaţii 

I  negliverrumenutV1 Ful-daţiVAsocidii2)  

Societ4 con 
autorilf/A 
individuale, 
civile profesi 
profesionale 
deslăşoară  p 

Prin rude de gradul I se in ţelege p ărin ţ  
2)  Se ‘or declara numele, denumirea ş i a 

so ţul/so ţ ia i rudele de gradul I ob ţ in contr 

societăţilor .;omerciale pe ac ţ iuni la care decla 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent  

i pe linie ascendentă  ş i copii pe I inie ,lescendentă . 
resa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ inută , titularul, 

cte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 

antul impreun ă  cu so ţul/so ţ ia ş i rudele de gradul I detin mai pu ţ in de 

de modul de dobândire a actiundor. 

ale pentru inexactitatea sau 
Prezenta declara ţie constituie act p blic ş i răspund potrivit legii pe 

caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complet ă rii 
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