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DECLARATIE DE INACTIVITATE 

pentru exercitlul financiar încheiat la data de {U.LL.AAAA) I 31.12.2015 

Se va înscrie 31 decembrie 2014 sau, pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar 
diferit de anul calendaristic. data aleasă pentru acesta. 

O Socletăti comerciale (Mari Contrlbuabill) care depun Situatll financiare la Bucuresti 

I Entitatea I PARTIDUL NOUA DREAPA 

(se bifeaza daca este cazuO 

I Cod unic de inreglstrare I 31 S I 3 j 3 j s ! 2 j s j s I j j LI Ca_p _it_al _so_c_ia_11_c_a _p_lta_l _(_fe_i)..._l _______ 3_oo _______, 

Judet Sector Localitate 
lsucurestl lsector2 1Bucurestl 

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 
jvnTORULUI 11 81 ICJCJDI 

Numar din Registrul comertulul /Numar din Registrul natlonal al persoanelor Juridice fara scop patrimonial- asoclatii, fundatii sl federatu 0) 

19988/3/2015 

*) Registrul national al persoanelor juridice fara· scop patrimonial - asoclatii, fundatii sl federatli poate fl consultat pe site-ul Ministerului 
Justitiei, la adresahttp://wwwiust.ro/MJoisteru!Justi%C8%9BteVReglstru1Na%CS%A3looaJONG/tabid/2J/Pefault,aspx 

Declar pe proprie răspundere că entitatea mai sus menţionată nu a desfăşurat 
activitate de la data înfiinţării şi până la sfârsitul prezentului exerciţiu financiar de 
raportare. 

Administrator, sau alta persoana care are obligaţia 
gestionării entităţii respective 

Numele sl prenumele  

Semnătura,,,__ _____ _.
sl stampll 

Scanned by Camscanner

Semn:itura electronica 
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DECLARATIE DE INACTIVITATE 

pentru exercitiul financiar încheiat la data de (ZZ.LL.AAAA) j 31.12.2015 

Se va înscrie 31 decembrie 2014 sau, pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar
diferit de anul calendaristic, data aleasă pentru acesta. 

O Societăti comerciale (Mari Contribuabili} care depun Situatii financiare la Bucuresti (se bifeaza daca este cazul) 

I Entitatea I PARTIDUL NOUA DREAPA 

I Cod unic de înregistrare 131 s 13131 812 l 8 j s I I I L..I c_a_p_it_al _s _oc_ia_1 _1_ca_p_it_a _l _(le_o ..... 1 _______ 3_oo _______, 

Judet Sector Localitate 
lsucuresti !sector 2 !Bucuresti

Strada Bloc Scara Telefon Nr Ap.

lvnTORULUI I I 81 I Oc=JD

Numar din Registrul comertului /Numar din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii *) 

199 88/3/2015 

*) Registrul national al persoanelor juridice fara'scop patrimonial- asociatii, fundatii si federatii poate fi consultat pe site-ul Ministerului 
Justitiei, la adresa http:Uwww.just.ro/Ministeru1Justi%C8%9Biei/Registru1Na%C5%A3iona10NG/tabid/91/Default.aspx 

Declar pe proprie răspundere că entitatea mai sus menţionQtă nu a desfăşurat 

activitate de la data infiinţării şi până la sfârsitul prezentului exerciţiu financiar de 

raportare. 

Administrator, sau alta persoana care are obligaţia 
gestionării entităţii respective 

Numele si prenumele   

Semnătura
.,,__ 

_____ _.....
si stampil Semnătura electronica 









Cod Bugetar 

Sumă de control 

20470101XX 

o 

Pag.4 

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, 
în condiţiile legii. 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete. 

Nume 

Prenume 

Funcţia/ Calitatea 

  __ �/o�--· 
REPREZENTANT LEGAL - Semnătura 

Loc rezervat organului fiscal 

Nr. înregistrare: 

Data 

Număr de operator de date cu caracter personal 759 
Cod 14.13.01.04 




