
D E C LA R A ŢIE  DE IN TER ES E,

CNP ______________________  , dom iciliu l

la
T , având funcţia

cunoscând prevederile  art. 326 din C odul penal privind fa lsul în  declaraţii, decla r pe propria  răspundere:

1. A soc ia t sau acţionar la societăţi com ercia le, com panii/socie tă ţi naţiona le , instituţii de credit, grupuri de interes econom ic,

Unitatea -  denum irea  şi adresa - C alita tea deţinută
Nr. de părţi 

socia le  sau de 
acţiuni

V a loarea  to ta lă  a 
părţilo r socia le  şi/sau 

a acţiun ilo r
1.1.......

[2 . C alita tea de m em bru  în  o rganele  de conducere, adm in istrare  şi contro l a le  soc ie tă ţilo r com ercia le , a le regiilor autonom e, 
fa le  com pan iilo r/soc ie tă ţilo r naţionale, ale institu ţiilor de credit, ale g rupu rilo r de interes econom ic, ale asoc ia ţiilo r sau 
fundaţiilo r ori ale a lto r o rgan izaţii neguvernam enta le>

Unitatea
-  denum irea  şi adresa -

C alita tea  deţinută V a loarea  benefic iilo r

2 .1 .......

4. C alita tea de m em bru în  o rganele  de conducere, adm in istrare  şi control, retribu ite  sau neretribuite, deţinute  în  c a d ru lj 
partide lor politice, funcţia  deţinută  şi denum irea partidu lu i politic
4 1.

5. C ontracte, inclusiv cele de asisten ţă  ju rid ică , consu ltan ţă  jurid ică, consu ltan ţă  şi civile, obţinute  ori a fla te  în  deru la re  în 
tim pul exercitării funcţiilor, m andate lo r sau dem nită ţilo r publice finanţate  de la bugetu l de  stat, local şi din fonduri externe ori

5.1 Beneficauldeoontiact numele, 
prenumete/denLmrea şi adresa

Instituţia contractantă 
denumirea şi adresa

Procedura prin 
careafbst 
încrecfeţat 
oontractul

Tpd
oontractului

Dala încheieri 
contractului

Durata
oontractului

Valoarea totală 
aoontractului

Titular...............

Soţteoţie...............

Rude de gradul l!i ale titularului.............

Societăţi oomerdalê  Persoană fizică autorizată̂  
Asodaţîfemiale/ Cabinete hcfviduale, 
cabinete asocete, societăţi civile profesionale 
sau sobetă$ ctAa profesionale cu răspundere 
rnfată care desfăşoară profesia de avocat/ 
Otganizaţii neguvemamentale/ Fundaş 
/Asociaţi1 * 3

1) Prin rude de gradul I se în ţe lege  părinţi pe linie ascendentă  şi cop ii pe linie descendentă.
2> Se vo r declara  num ele, denum irea şi adresa beneficiaru lu i de contract unde, prin calita tea deţinută , titu larul, 

soţul/soţia  şi rudele  de gradul I obţin contracte, aşa cum  sunt defin ite  la punctu l 5.
Prezenta declara ţie  constitu ie  act public şi răspund potriv it legii penale  pentru inexactita tea  sau caracteru l incom plet al 

date lor m enţionate.

Data com pletării. M W .Â Q i L Sem nătura.


