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răspundere: 

1. Asociat saa acţionar la sodetiţi comerciale, compa■ii/sociedţi ■aţioaale, imtit1lţii de credit, grupuri de interes
economic, precam şi membru in asociaţii, fiuldaţii sau alte orpaiz:aţii ■egavenamentale:

Unitatea 
.. denumim şi adresa 

Calitatea 
de1iaati 

Nr.deplrţi 
sociale 

sau de acţiuni 
Valoarea totali a plrţilor sociale 

şi/saa a aqiunilor 

l. Calitatea de membn în organele d conducere, adainistrare şi control ale socldiţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale compaaiilor/societiţi ■aţio■ale, ale iutitllţiilor de credit. ale grupurilor de interes economic; ale
asociaţiilor sau falldaţiilor ori ale altor organizaţii negaveraameatale

Unitatea 
- denumim şi adresa

Calitatea 
deţiauti Valoarea benerlciilor 

4. Calitatea de membru în organele de coadacere, admÎllÎStr■re şi control, retribuite saa neretribaite, deţinute in cadrul
partidelor politice, funcţia deţiautl şi denamirea partidalui politic

4.1 •... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consaltaaţl juridici, consultaaţ.i şi civile, obţiaute ori aflate ia deraiare în
timpul exercitării funcţiilor, ma■datelor saa demaitiţilor publice f"aaanţate de la bugetul de stat, local Ji dia fonduri
aterae ori indaeiate ca · • comen:.iale ca · de stat sa■ llllde statul este ur ma· ritar'-iBoritar: .



5.1. Beoeficiantl de 
contnct: 
numele, 
prenumele/denumirea 
iadresa 

Rude de gradul I* I) ale 
titularului .........•...... 
Societăp comerciale / 
Persoană fi.zică 
autoriz.ată / Asociaţii 
familiale / Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desffişoara profesia de 
avocat / Organizaţii 
neguvernamentale / 
Fun "i / Asocia --•2 

Instituţia 
contnctantă: 
dennmirea şi 
adresa 

Procedura 
pria care a 
fost 
ÎllCredillţat 
co■tnctul 

Tipul 
contnctului 

Data 
Încheierii 
coatractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totali a 
contractului 

• 1) 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 oontract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia
şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deîmite la pct. 5. Nu se declară oontractele 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. 
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