
DECLARATIE DE INTERESE 
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5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prellumele/denumireaşiadresa 

Instituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
care afost 

Tipul 
contractului 

Data 
Incheierfi 

Durata 
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adresa 
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c.ontractul 

contractub contractubi 
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1) Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, clenumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele  de  gradul  I obţin contracte, aşa cum  sunt definite  la  punctul  5.  Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreună cu soţul/soţia si rudele de gradul I 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 
caracterui incomplet al datelor menţionate. 
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