
DECLARA ŢIE DE A VERE 
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CNP , domiciliul ' 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere că împreună cu familial) 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 

dotiindirii � 
SuP,rafafa Modiilde 

dobindire 

* 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. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro• 

Sursă venitîtlirl: - .. 
semciulpres�t/Obiecful � Venitul anual 

1 (GliieTalrealizat Vţnitul numele. adresa tzenerator de venit încasat 
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1.3. Copii / 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea mdelor de gradul I şi al I 1-lea.
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- - - S"Q�a venitului: 1 •S�mcliil prestat/oblecml „ Venitul anual Cuie a r_eâllzat venitul Nume. adresâ _ ·2enerator cle-v.eîilt ,, încasat _ - L-

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular -
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7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii l I {J
-

/ "J.,::)., 117--� · 1 ·J.-
,- - • I - '--" -v

8. Venituri din alte surse --
,1
8.l. Titular

:1 8.2. Sotf soţie I 
I I 
8.3. Copii ./ 

- -

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

Data completării 

10. ($.b,'J,4

Semnătura 
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0J:tdj /1,tJdXP/ DECLARA TIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Suf,se1nnsta, C:o{1fV (ii:;JJ'!fJ._ _ �& , având functi� 
dr Cou� _ - la 'A'-ft;({�§fÎ,.�;JiuZf- ,�I(,'� 
CNP      , domiciliul ---------

 , 
cunosciirnl prc,·cdcrilc art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, dcclnr pe propria răspundere: 

l. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de crcdiţ grupuri de 
interes economi rccum i membru în asociatii funda ii sau alte or anizatii n uvcrnamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea <lcţinutâ 

I.I ...... 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni i/sau a acliunilor

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economi ale asocia iilor sau funda 'ilor ori ale altor or aoiza ·i n uvcrnamentalc:

Unitatea 
- denumirea i adresa -

Calitatea deţinutu Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 

1----------�--------------'-------------'-----------\. 3. Calitatea de membru În cadrul asocia ·uor rofesionalc i/sau sindicale 
3.1. ..... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
de inute în cadrul artidelor olitice, fuoc ia de inu tă i denumirea olitic
4.1. ..... 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanta şi civile, obţinute sau aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, 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 statul este 
acţionar majoritnr/miuoritar: 
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11 Prin nule de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 Se vor declara numele. denumirea şi adresa bcneliciarului de contract undi!, prin calitatea de!inută, titularul, 

soţul/sotia şi rudele de gradul ( obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
societalilor comerciale pc uctiuni la care declarantul imprcuna cu sotul/sotia si rudele de gradul l dctin mai putin de l)
5% din capitalul social al socictatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. 

U 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pe1rnle pentru inexnctitatea snu 
caracterul incomplet al datelor menţionatl'. 

Daht completării 
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