
Subsemnatul/Subsemnata, 
de �udttlSf �upt-1oew'" 
CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

�J'-3/$. tJ(/-;)., 2/
CA N lCJ N .Pi cG (;AN , având funcţia

M la 1�Lsh::we Col oc:&e -'6lre:u Aucht J·J.r9'"\ 
'domiciliul     

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

t .. ·····························'"···· 
• t) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

.O 

I Q 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

. .. .. 

Anul
Adresa sau zona Categoryt* 

dobiodirii 

Cota- Mooul1de 
---.: ,.. ---= -

Suprafaţa 
oarte dobândire 

'DitularulO 

"' 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),
tar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

,_ 

2. Clădiri

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

.•. 
- Anul 

Aaresa sau zona Categoria* 
ilobândirii - . 

1 

" 
Cota-

Suprafaţa 
,.�parte- a

Modul,de 
--

dobândire 
'FitulilruI2> 

-











Sursa veµitului: 
._, Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

Cine a realizat venitul 
Nume. adresa e:enerator de venit incuat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 
-

iî 
7 .2. Soţ/soţie /

'I' 

/ 
7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular -

"" 
, ,.2. Soţ/soţie

V 
/ 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

. QJ:.9.5.-.iQ.?1 ...... . ...

( )

6 



( 

Subsemnatul/Subsemnata-, 
de ��W sur.a:�( CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, domiciliul 
' 

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

1. �t sau acţiouar la s9eietip comerciale, companii/�ietiţi naţponale, instituţii de credit, grupuri de 
interies economic. pr:ecum şi membru în asociatii. fundat:ii sau alte onzani7.a1ii neeuvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
\ Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale - denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a acliunilor 
I. 1. ..... I � 

C 
/ 

/ 
V 

2. Calitatea de membru în org�mele de conducere, �dministrare şi control ale societlţilor comerciale, ale
regiilor autonome, şie companiiîor/societlfilor naţionale, 4le instituţiilQr de credit; ale grupurilor de interes
economic. ale �iatiilor sau fundatiilor ori ale altor 01"2anizatti nea:uvemamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... ' 

I---

V 

Q 
. 

'---
3. Calitatea ae membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale - . -- - - ·- ;, -
3.1 ...... 

t. 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
oefinute îft cadrul 1U1rtidelor oolitice. functia detinuti 'ii denumirea ·oartidului politic
4.1 ...... 

) ------
( 

5. Contracte, inclusiv cele de as�tenţl juridici, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcpilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stâtul este
actionar majoritar/minoritar:

j 
5.1 Beneficiaul re cmtntt numele, I lrSitu\ia I Ptooma µin I T qxd 

Dcia I =lll I 
Valoorea

contra.1antă: are a fiN cootra:tuluî îocheierii t01alăa l)'.l!llandelderunirea�adresi - . 

I 

I 

janina.pascanu
Highlight



I 
TllUlar ············-

SoV�---·········-

Rooede grooul 11> aletitulaului 
············ 

� cxxmciale/Pers:m'i fi1kă 
autai23iY �i fitniliale'CabiJue 
iooividuale, cabinae � s.x:ielăti
civileJ]Ofesicmlem socielătî civile 

J JJOresirnaleauă•pJrrlrelimitatăcae 
�i:mlesiade-iMXat.lQ-gmizapi 
L,__.,_, 'el Ftrâ(ii/ A�j2l 

denumirea şi înamin\â <Xlllramlui 
OOltSl contra:tul 

-
r---.. 

� 

) 
V 

I 
I 

L.__ 

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

cxnttarului 

21 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 

. ..... ..  

2 

I 


