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declar pe propria răspundere:
companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
Asociat sau acţionar la societăţi comerciale,
uvernamentale:
ii, fun± ii sau alte or aniza
interes economic, recum i membru în asocia
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control ale societăţilor
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3. Calitatea de membru în cadrul asocia
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sau neretribuite,
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[)PrinWdegwwJseînţelegepărinţipelinieascendentăşicopiipeliniedescendentă.
2)Sevordeclaranumele,denumireaşiadresabeneficiaruluidecontractunde,princalitateadeţinută,titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilorcomercialepeacţiunilacaredeclarantulîmpreunăcusoţul/soţiaşirudeledegradul1deţinmaipuţinde
5°/odincapitalulsocialalsocietăţii,indiferentdemoduldedobândireaacţiunilor.

Prezenta dec]araţie constituie act pub]ic şi răspund potrivit legii pena]e pentru inexactitatea sau
caracteru] incomp]et al datelor menţionate.
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