
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ___;:(?o:.,:;:;..::/cJ....;;;.:.'�H-... 1:._-"""e,EAM�:...,:J,.,l.:;.:..A.1...-________ _ 
de <\ - .. W& la t;ilJJtt.T-Et?uL EdlJQfJif=-,

1 

CNP    Domiciliul '"

I�, >  

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia'> deţin următoarele:

o 

* 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 Categorfaţr doblndirii 

----

I----------

Cota-Suprafaţa oarte

-----� 

Modul de
dobAndire : 1lttulaîiuJ1) 

' 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află in 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.

Ir 

2. Clădiri

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

Anul Adresa sau zona Categom�• doblndirii

-----
i--

Cota- Moclulae 'Eitularull) I Suprafaţa parte doblndlre 

� 
-

� 

I 
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Cine a realizat venitul 
Sursa veiiitµlui: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

•·
Nume. adresa 2enerator de venit încasat

7. V�nituri din premii şi din jocuri de noroc

7.l. Titular
. \I 

7.2. Soţ/soţie 

. 
' 

. 7.3. Copii 

I 

---
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

' 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

,,f I I 1.S--6 ,e I ib!I- �� ?J- / .l.c. A ff- • /:ij,!,tl '

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

Data completării 

....... 1.1.:.f?.T. .... �.� I 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

-
Subse°':_D•tu-1/s __ ubsemnata_, _ Ca/a JJ/1: _ � _ Mt} 

, avlnd funcţia
de /i/&:fey,J& la __: _§1.L &i�--'-6;' ,

r/!6 21 �()O ,b nl 1i/.f {!,1} '., · .6 'CNP                                     , domicili  
' 

cnnosdnd prevederile art 292 din Codul penal privind falsul tn declaratil, declar pe propria rlsplllldere:

iilMNN:te4111 •li s1t, Im tlt■(I • --. .. a;u dii
� • - _._ .. ._ Iii • ·- .. .... • ,.. ·- -1

.. •• I

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

, 1.1 •..•..

---

Nr. de p!rti Valoarea totali a
Calitatea deţinut! sociale sau pirţilor sociale 

-----

de acţiuni si/sau a actiunilor

1. Callll• dl lillllhill li •P 111 ....... _... n I I 11.-. li ........ * •r'lfltlw -•r rl Ir„ .a
....,., ........... ,... •••• i .................. , ............... .,. ... :_:_.

. ... - .. - - ori"....... . -- . - - . 
Unitatea 

- denumirea si adresa - Calitatea deţinuti Valoarea beneficiilor
2.1 ..... .

----
------

-----
3. c. ...... ae ......... ewbil · · 

!11!1!:, - • - .. ...._. 111._li _
( 3.1 ..•••.

� Calt■• ele •• de COlltlillr ---.i ai1�111 wftlllialle ... 
fllciilrid 

4.1 ...•..

- -
--

5. Coalndt, taâulv ede de -••ll')inillel, CG111A1"°11 � Mt■tiaai11 JI chile, �on.a.t
li. deraiare- tlmpd m,dtldl ,..,......, IP&Mikler • feawbl.ţllM pabllce ... ._ c1e la ....... Q
ltilt, lealtl dlll .,_.iul m11-e ori INW.a ca INdeCIII CODHJl'diale Cli capital de lW•• .... .....i 

I • , I i" 

1 de • matJllldc;am JnduJa 
wmacad:

. 
ProadmJDl Tpil IlD Illaa 

caeaia a-ia1a1uJii h.h:imi onixtlJJ•i taalla
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Tiular •...•..•••• ·-

·� 
............... 

Rllledepiutl.1>a1e1ÎII.BUU 
... , .... .... 

�ammab'Ftaa.dmbl 
autmlff/ �imifialdO:iia 

idvible,ai>i.rrRX'W, � 
dvDepr tindeS111s:icietllidvile 
poi:sillllew!lţlmrelimitaicac 
mdlpdpoisiadeavoas'OyaJizatii 
-- .... �- - .. Â • --

·rur......,, 

demnimşi hledi(lt wmdlhd ·� . 

tdeB roma.d 

4 

� 

� 
� 

1> Prin rude de gradul I se înţelege pArinp pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularuls

sotu)/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definit.e la punctul S. Nu se declara contractele 
societăfilor comerciale pe acţiuni la care declarantuI împreuni cu sotu)/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societipi, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

Praenta declanpe constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completirii 

" ..... .I.L . .fl.L .. ?:J>� .. . ........ , 
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,I 




