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cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
ru n u ri de interes economic, precum şi

instilutii de crediu 8
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
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sociale sau de
acţiuni
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3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1......
^ —

4 . 1 .......

.....
..

5. Contracte, incluşi vecie de asistenţă juridică i, consultan (ă Şi cMIe, o bţinute sau aflate în derulare în
publice fina nţate de la bugetul de stat, local
ncţiilor, mandatelor sau d
şi din fonduri extei •ne ori încheiate cu socief ăţi Şomere ,ale cu cap, tal de stat sau unde statul este
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5.1Beneficiarulde
contract numele,
prenumele/denumireaşi
adresa
Titular............
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Instituţia
contractantă
denumirea şi
adresa

Proceduraprin
Data
Tipul
careafcst
contractului încheierii
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Valoareatotalăa
Durata
contractului contractului

Soţ/soţie.............
Rude de gradul T ale
titularului...........
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Societăţicomerciale/
Persoanăfizicăautorizată'
Asociaţiilamiliale/
Cabineteindividuale,
cabineteasociate,
societăţicivile
profesionalesausocietăţi
civileprofesionalecu
răspunderelimitatăcare
desfăşoarăprofesiade
avocat/Organizaţii
neguvemamenlak/
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1}Prin rude de gradul I s t 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

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

Data completării:
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