
Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.1.. ....

.. ~~_.~~------------

Calitatea deţinută
Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

T T._ :-t- ....+ ....•....
UIlJLaLCa

_________ -_den_u_m_ire~_şiadresa -
2.1. ...----

-- ..---.-.--.---- ..----.----------

Calitatea deţinută

-------.

Valoarea beneficiilor

- "'~-~-~-~-

3.1.. ....

------

4.1. .....

- .'-------,-._- .~,_._----- .. ,-_.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare În timp 111
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondl1ri
externe ori incheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar

.E1&o_I_'i!~]j!!li11oritac. _
_ş:l]3en(:;~~i01l11~~_co_n_tra_cs.~1lU11~(:;'_~~.:=[:~-· -Ţ_·~_,ti~---._p-a-=~~- Q;_-ocech._-~·-~-a-.P_!~-_lu==TI-pl-ll Dct!<~ .1-:=D==ln~. I~.-Y-aI03J-.-=-ea_-~~



--------Ţ---- contractuluiT-prenumele!demTIl1ireaşi adresa contractantă: can; a fost
denum irea şi incredinţat

adresa con1Jactul
_____ •• u ______ • ____ • __ ~·_ -~._-

____________ '_m_ --.-----.-- ..---.-- _.--

Titular., ........ , .,,"

.>.--

Soţ/soţie .. o, ••••••• , ,,,.

R;î~ de gradul II) ale titularului
-- --

",. , ....

--.------ -_._~------
Societăţi comerciale!Persoană fizică
autoriza1ălAsociaţii :fumiliale!('..<!binete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile pIDfesionalesau societăţiciviIe
pIDfesionalecu răsplmdere limitatăcare
desmşoară profesia de avocat! Organjzaţii
neguvernamentale! Fundaţij/ Asociaţif)~-

--,--- ..----- ,----- .... -_ ......_~._------"----

ncheielii contractului totalăa
Jntractului contmctului

.--------- -------- -- .__ .._-_ ..__ .._-_._---~-

~

,----

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 gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public Şi răspund potrivit legii. penale pentru inexacti.tatea sau
caracterul incomplet al datelor menţiollate.

Data completării.

.lr.:../.-?..' .
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