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cunoscând p evederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea
Calitatea deţinută

Nr. de părţisocialesaudeactiuni Valoarea totală apărţilorsocialeŞi/sauaactiuniloi

- denumirea şi adresa -

1.1......

v(\>       :*'              x~5            ')`SSA(*x(Ft~

^

Unitatea Calitatea deţinută Valoareabeneficiilor- denumirea Şi adresa -
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l) prin %c7e de grocJw/ J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) se v declara numele, denumirea şi adresa beneficianilui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia  şi rudele  de  gradul  1  obţin  contracte,  aşa  cum  sunt  definite  la  punctul  5.  Nu  se  declară  contractele
societăţilor c merciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţm de
5% din capitPrezen ul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.adeclaraţieconstituieactpublicşirăspundpotrivit]egiipenale  pentru  inexactitatea  sau

cai.acterul i complet al datelor menţionate.Datacompletării                                                __SemLă±uL±L _
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