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3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale
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deținute în cadrul partidelor politice, funcția i eținută și denumirea partidului politic
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bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu soci etăți comerciale cu capital de stat sau unde
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Rude de gradul R ale titularului

Societăți comerciale/Persoană fizică
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u Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,
soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.
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