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1. Asociat sau acţionar ]a societăţi comercia]e, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau a]te or2aniz
atii neguvernamenta]e:
Nr, de părţisocialesaudeacţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Valoarea totală apărţilorsocialeşi/sauaacţiunilor

Calitatea deţinută
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2. Calitatea de membru în organe]e de conducere, administrare şi contro] ale societăţilor comercia]e, a]e
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernament ale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoareabeneficiilor,
- denumirea şi adresa -

//
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3. Calitatea de meribru în cadrul asociaţii]or profesionale Şi/sau sindicale:
3.1......
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuîte sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţii]or, mandate]or sau demnităţi]or pub]ice finanţate de ]a bugetu] de
stat. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar ma.i oritar/minoritar:
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* 1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi c?pii pe linie des.cendentă.
*i) Se vor decl;ra numele, den;mirea şi adresa benef iciarului de coptr_ac_t u?de, prin .ca.lit`aTtea deţ.inŢtă,`
titularuil, soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite l?.puyctu_15. .yu s.e decl.ar.ă`
contraciele-soci;tăţiior comercial: pe acţiuni la care declamtul_ împrfTnp c.u.s?ţu.l./soţia şi. ru.!ele de gradul 1
deţin mai puţin de '5% din capitalul -social al societăţii, indif;erent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Semnătura

Data completării
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