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BECLARAŢIE BE INTERESF’
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cnnoscând prevederile art. 292 didCodul penal privind falsul hi declaraţii, declar pe propria răspundere:’

Nr. do părţĺ
sociale sau
do acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
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Unitatea
— denurnirea şi adresa —

Calitatea deţinută
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2. ~alitatca do mernbru hi organele de conducere, administrare şi control ale soeietăţilor~omęrcja1e, ale
regiHor autonorne, ale companiilor/societăţilor naţioirnJe~ ale instituţiilor do credit, ak grupűFil&:de intetes
economic, aic asociaţiilor sau fundaţiilor on ale altororganizaţii neguvernarnent le: . -.

Unitatca . .

. . Calitatea deţinuta Valoarea beneficitlor
— denumirea şi adresa —
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denumit~şi încredinţat contwctülui ccna2tului
adresa wnhxatul

Titular.

Soţ&ţie.

,cM ji) ale titulawkii

S~itialWPeIsDană~că
autoitaWAs’aciaţii 1~rniIiaIe’Cabin&
indMdualą cabinete a~iate, &ci~ăţi
civilepitf~ionale sausoci~ dvile
ptofesionale cu i~undeit lh~tăcai~ (
desĺ~oaiăpitfesiade avocaUOrgani~ii —.
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Prin rude de gradul I se înţelege părinţi PC linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaruluj de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

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

Prezenta declaraţie constituic act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea san
caracterul incomplet a! datelor meuţionate.

Data completării
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