PÂRCHETULDEPEUNGĂÎ.C.CJ.
DECLARAŢIE DE

.......... j-

ZiuaLuna
Subsemnatul/Subsemnata,
de

P<? f(L

, având funcţia

la

CNP
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:’
I. Asociat siiu aeiiunar la sociităţi com erciali, companii/societăţi nationale, insti(ii|ii de crcdil. (¡ninuri
inicres ceonomic, precum ,i memliru în asociaţii, (undaţii sau alte organi/atii nesuvernam entale:
Unitatea
- denum irea şi adresa -

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Calitatea deţinută

1.1 .......

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiuniloi

2. ( .ililatea de menihru in orgaiicle de conUuccie. adm inistrare ;i control ale societăţilor comcrciale, ai
rcRiilor aulononie, ale companHlor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interi
economic, ale asociatulor sau Tundaţiilor ori ale altor organi/atii iiegu\crnamentale:
Uni lalea
- denum irea şi adresa

..............
Calilatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1

X ( aliialca dc m em bru în cadrul asociaţii
3.1 .......

4. < ahtatea de iiicnihru în organele de condiiccre, adm inistrare ţi control, retribuite sau neretribuil
ilcţinutc m cadrul partidelor politice, funcţia deţinută «i denumirea partidului politic

5 Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori afSl
in derulare in tim pul exercitam funcţulor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul d
stat, local Şl din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comcrciale cu capital de stat sau unde statul esl
a c ţ i o n a r m ain ritn r/m in n > * U o » .

5.1 Baieficiaad de contract numele,
p^umele^denumii^ şl adresa

■

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

Tipul
contractului

Data
încheioii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

doiumiieaşi
adresa

îixredin^
contractul

contractului

osTtractulu

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul l'*ale titularului

Societăp comerciale^Persoană fizică
autorizată/ Asodaţii femiliale^ C ab ir^
individuale, cabinde asociate, societăţi
civile ptofeaoiale sau societal civile
ptofeacH^e cu tăspundae lirnitală caie
des%)ară p r o t ^ de avocat/Organizaţii
neguvemama ilale/ Fundaţii/ Asociaţii^’
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
..........

Sem nătura

