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/ 04.02.2015
Adresa
Bifati numai daca este cazul :
Exercitiul financiar 
(ZZ.LL.AAAA)
Anul de raportare :
INTOCMIT,
AUDITOR,
   Semnătura __________________________________________ 
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
   Semnătura ________________________________________
    si stampila 
ADMINISTRATOR,
Forma de 
proprietate
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