
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

. 1. Asociat sîu  acţionar lă societăţi comerciale, ;comT>ami/şo;cieîâţi inaţionSîc, şnstifit
* r ... , „  ̂j - -u. _ ._.-i _ ,*r. — .-V-v-;. 'ÎJ- ._. " _ 1*-*; ____interes .e uu uumic, or.evuiu ţ i  uit m p ru n  asut Rtiuf jun t

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

iaţn i u sul crE iiii/f

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

leuiaiej. ? - K
Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

a  ................... '  ’ • . • ’ ' • ......................................... ----------------------------------------------- :

■egiilof autonome, ale oompaniilor/societăţî]or naţionale, ale insiituţiilQr ;de Ci
________________ -  _ ^ K ’5Ş v U , v ..1 - _____________________________________________________________________________________________■■

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

i3. (Salifatea de ane ni ferit în: cadrul asocia ţiilQ rprof^iopâle,şîyaauifsin5icai^BM ^^^^^^^^^^B
3.1.

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumebdenumitea g  adresa

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
contractantă; care a fost_____ _ contractului încheierii contractului totală a



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular.............. ..

Soţ/soţie.............. _

Rude de gradull1'ale titularului

Socidăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată1'Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfişoaiă profesa de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţu2*

I} Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

m - o t  - lo jg


