
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ: 

( Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Anul Adresa sau zona Categoma* dobâftditii· 

l_ 

' 
Co�-Sup.r-afata 

' ,oaitte 

Mod�de • Tj�Jl) dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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. 

I� 

Q 2. Clădiri 

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

,A_dtes@ sau zoniţ C@tegonş� Anul
dol>ândbdi: 

1 

Suprafat@ . Cotâ- Modul.de
�ţl,_ll_@.f.u)l) 

par.te d'obânatFe 
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Cine � realizat venitul 
Sursaţ venitului: 

-- --·-- . 
Nume, �cl:resa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii ( 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

1 
8.2. Soţ/soţie 

8.l Copii

I! Semciul1 pr.esqlt1obiecăţlr
�R�ner.ator-- de venit 

Venitul�ailual 
încasat 

-- --

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

Data completării 

��-�:\.� 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

1.r. Asociaţ s�u �cţionar la societiJj comer,ciale, companii/societăţi ,natio!l!ll'-t instituţii de creHif, pupur.i ae
inter.es economic. ore.cum, si inembrru în {!Sociatii. fundatii sau· alte or.tşnizatii,nemivernamenule: I 

Unitatea I Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 1 sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
1.1. ..... -

□-
. 

2. Calitatea de membrg in orpnele de contrucer.e, admiiustr-ue şi control ale societiţj).or. come:tciale, 3}e 
regii.lot autonome, ale companiilor/societiplor naţionale„ @I@ jnstituţiiloll de credit, ale pgpurilor. de interes, 
economic. ale asociafiilor sau fundatiilor. oii 1'le ,alto� omanizatii neeuver.namentşle: 

Unitatea 
I
' 

- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
' 

2.1 ...... 

-�-

3. Calitateai ae meml>ltll .în cadrul asociatiilor. profesionale si/sau sinaicale
3.1 ...... 

î r-

4. Calitatea de meîntim în oligllD.ele ae conducefţ, adoiinistr.âre şl conaml, tetri.buite sş.g1 iieretiiil>uite, 
detbîute liii cadrul oantiaelor oolitice. functia detinutl, st a-enumirea :partiawui ,politic 
4.1 ...... � 

5. Con�cte, inclusiv cele de asistenţj jµridică, consultanţi juridică, consultanţă şi civ.jle, obfinute oi!i aflate 
în derulare ·în timpul exercitării funcţiilor„ mandştelot sau demnitiţilor pul>lice finanţate de la bg.getul de 

1- stat, local şi din fonduri ţxterne ori încheiate cu societiţi, comerciale cu capital de stat sau unde statul, este 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bereficiaru1 o.:: cootroct: numele, Jrsitutia 

I Pioonira 
Tipll Data 

1=ln 
Valcma 

J:mJ ........i..ldeJUmirea� a:lresa oontroclan1ă: carea: contradlllUÎ I irrh:ierii tolalăa 

1 

' 
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.. 

Tttular ........... ·-

��············-· 

Rwede g,achJl 11> ale titularului 
............ 

�COlllelciale/Pmmnăfizică 
aiorizaăl kroapi fimiliale' Cabirl!te 
individwle,cabimeaniae, � 
civile pofesiolllle S:1U9JCÎelăti civile 
poresimaleculă5Jurlere Iimi1alărare 
�poresia��Qgarrlzatii 

' - Furnatiil A 
• ,,.,,_ 

negi '�""""' • ·-

den.rnirm şi ÎlllOOÎrţlt cordra:tului oontta:tului 
ooresa contra::w1 

� 

/_ 

...._ 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
( 2> 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 
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