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5.1 Beneficiarul de contract: numele,

prenuimele/denumirea și adresa,

Tipul
contractului contractului

Valoarea
totală a

contractului

SEp/SOIE amara ca sean

Rude de pyadul 1” ale titularului sI
Societăţi comeatiale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete

individuale, cabinete asociate, societăți

civile profesionale sau sozietăți civile

profesionale cu răspundere limitată cate
desfăşoară profesia de avocat/ Organizații
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociati?

D Prin rude de gradul I se înţelege părinți pelinie ascendentăşi copii pelinie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soțul/soția şi rudele de gradul I obţin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele

societatilor comerciale pe actiunila care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de

5% din capitalul socialal societatii, indiferent de modulde dobandirea actiunilor.

Prezenta declarație constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incompletal datelor menționate.
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