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1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, i)recum Şi membru în asociatii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamenta]e:
Valoarea totală apărţilorsocialeşi/sauaacţiunilor
Nr. de păftisocialesaudeacţiuni
Unitatea
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa -
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2. Ca]itatea de membru în organele de conducere, administrare Şi contro] ale societăţilor comerciale, ale
e grupurilor de interes
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, al
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1......
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3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale Şi/sau sindica]e:
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4. Calitatea de membru în organe]e de conducere, administrare şi contro], retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor pol itice, funcţia deţinută şi denumirea partiduluipolitic:
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5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consuItanţă juridică, consu]tanţă şi civi]e, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţii]or, mandatelor sau demnităţi]or publice finanţate de ]a bugetul de
stat, ]ocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comercia]e cu capital de stat sau unde statu] este
acţionar ma.i oritar/minoritar:
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Rude de gadul 1* 1 ) ale timlamhi

Socistătio mrialJpersoanăf icăamrizată/Asoti*if inil ale/Cftrieteindividuale,căbrieG3asociacsotief ici`rileproftstonalesausoti #ci`rileproftstcmalecuiăşpimden3limif icaredesfăşof lăp[oftsiadeavocat/OrgpizdinşgivmamemldF\mdrivAsotiati *2)

* 1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de cortiract unde, prin calitatea deţinută,
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt defirite la punctul 5. Nu se declară
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul ^mpreună cu soţul/soţia şi rudele 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
caracteru] incomp]et al datelor menţionate.
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