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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, dedar pe propria răspundere:
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Nr. de părţi
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Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aJlate in dendareintimpiH
exen:itătii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţa.te de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori incheiate cu societăţi comerdale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
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lILlI I conDactului
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r ~'ocdCPi"ch'lIlJ aletitu!""l,,! --l ~- ~ ---
f------ --+ + -+ _+_Societăţicomerciale/Persoană fizică

autorizatăIAsociaţii fumiliale!Cabinete
individuale,cabineteasociate, societăţi

I civileplufesionalesali societăţicivile
I pmfesionale cu răspundere limitatăcare

desf3şoanlpmfesiade avocati O'ganizaţi j

neguvernamentale!Fundaţii!AsociaţifJ

1) Prin rude de gradul! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradu I 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constitu.ie act public ŞI răspu.nd potrivit legii penale pentru inexactitatea saI]
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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