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               domiciliul 

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

(_ ····�·l) .. P�i�·f��i·l·i�·��·î�ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

o 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Anul 
Adresa sau zona Categoria• 

aobindiffi 
Suprafaţa 

Cota-
' 

Modul•de I 'Fitularul
11

parte I dobândire 

11�0 � 1') J}rJ/4 f.'/2'2-bl T .S,.()Tut_, 

i

:    ,. /f!TEf) vi'u-fi 'Zt1LD i 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona 

  

Categoria• 

  -n►    
C-/f .S.1  

Anul 
dobândirii 

2/JO 3

� 202.0 

Suprafaţa 
Cota-
oarte 
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dobândire 
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Cine @ realizat venitul 
-· .

li Sursa venitului: 
Nume. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

1 B. Venituri din alte surse
-

1 8.1. Titular 

I /' 
8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii // 

Seniiclul prestat/obiectul Venitul anual 
I RenenatoF de venit încasat- . 

-

) 
_,./ 

/ 
// 

/ 
,,.,.,./ 

I 
I 
1
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

/O· 05· 20 2} ························ .....

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnaţyV.Sultsemnata, . e,-l}L/!l Q,'(:IJNU (lK/�Î/J/fr 
de i/U/J!70K �v►i?1 tJ't:.- la Mllllfft?UL 

CNP , domiciliul 

;b 
, 1, având funcţia 

F. UCP171ct

' 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar IIJ societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit: gr-upuri de
interes economic, precum si membru în asociatii. fundatii sau alte ori!anizatii nmruver-namentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1.. .... 

2. Calitatea de membr.u în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale coînpanlilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes I economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii n•uvernamentale: i 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru in cadrul asoclatiilor- profesionale si/sau sindnle
3 .1.. ... . ,t} .SC." C. i ft-'rl t/- .PF'fl7fU '/'fO WIO Vt'I PEA- J...'PI R I 7U WI

Valoarea beneficiilor 

' 

h'IITLt-)>ftt/C�l'lf L 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite �u neretribuite,
deţinute Îl1 cadrul nartidelor nolitice. functia detinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1.. .... 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultan� juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
În derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice :finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fondur.i exterme ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contntt numele, 

I
l115titutia 

I Pro;edura (XÎil I Tlplll 
Thlta 

I am�uil 
Valcm.-a

m,1wreJe1001umireasi uesa conlla:tantă: care a bit amtra:tului ÎIXfmÎÎ totalăa 

1 



o 

denumirea şi inaooinţt contra.1Ului conoaiUlui 
ooresa controctul 

1iw1ar,,.,,,. ,, .... H 

Soţl9Jţie ............... 

Rtxlede gralul 111 ale titularului 
............ 

Societăţi comerciale'� fizică 
autorizatiV �i familiale' Oibinete 
irxlividuale, cabinete a.<niale. sxietiiti
civile profesionale� sociaăti civile 
profesionale ru ră<;pundtre limitată care 
desf.şxuă proresiadeavoca/��i 

tale/ Furoatii/ AIDciatr"1 
�'-41.kU ll'l;il f 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
:?> Se vor declara numele, denumirea 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 împreună cu soţul/soţia şi 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 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

I� oi, 202/ 
..................................... 
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