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

|. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/socierâți naționale, instituții de credit, grupuri de
interes economic, precumşi membru îv asociaţii, lundaţii sau alte organizații neguvernamentale:

i | Nr. de părți | Valoureu tota
sociale sau ! părților sociale
de actiuni | si/sau a acțiunilor

Uniiatea
denumirea şi adresa —po 7

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale ]

regiilor autonome, ale companiilor/societăților naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
ceonomic, ale asociaţiilor sau fundațiilor orialealter organizații neguvernamentale:
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Unitatea i. N , NI
| PI Cahtatea deţinuiă Valoarea beneficiilor

— denumirea şi adresa —
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- L—— a3, Calitatea de membruîncadrul asociaţiilor profesionale și/sau sindicale
3li ZSZ/ —_S/MA/CAZA 21BEM VĂZÂND 3004 215|
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deținute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută și denumirea partidului politic
AÎi za PRO ROMÂNIA .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridica, consultanță şi civile, obținuteori allate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităților publice finanţate de la bugetul de
Stat. lacal și din fonduri externe ari încheiate cu societăji comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

|. Și Beneficiarul de contract: numele, însbtuția | Procese prin Tipul Daia, Durata Valoarea
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denumea Și încrecbnţat contactului contractului

aces contractul
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Rude de gradul | ale niularulu
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Societăţi comerciale? Persoană bizică
autorizată! Asociaţii familiale! Cabinete
inclicuale. cabinete asociate, societăți
civile peoisionate sau societăți ciwle __ — A _ PE Biaprofesionale cu rispundere lmnitată care
deslăsoarii prolesta deavutOniiz ți
_neeurverarnentale/ Puncati/ Asociutii”

! Prin rude degradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentăşi copii pe linie descendentă,
- Se vor declara numele, denumirea şi adreca beneficiarului de coniraci unde, prin calitatea detinută, titularul,

soțu/soţia şi rudele de gradul | obțin contracte, aşa cum sunt definite În punctul 5. Nu se declară contractele
soc]
5%; dincapitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

țitor comerciate pe acțiuni la care declarantul împreună cu soţul/sotia și rudele de gradul | detin mai puiinde

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

Data completării
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