
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de co V�/l/e/2.. 

CNP  , domiciliul 
;

 

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

() 
* l) 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.
.• -

Adresa sau�o!Uf 
- -

I, ,, 
-

Ga�r.ia• 
. 

----------
� 

Anilî 
dobântlirfii 

----� 

-; €ot. ,, l\lloilulde Supnjaţa 'llitular.uJ1>

nafte doblnd1re 

-

Q * 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. 

'Î *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. 

� 
,◄ Anul Cota- .. Mo6JJ11ieAdr-esa sau zona Categor.ia* SlU)fafaţlţ· 'Eitular.ul1> 

dol>ân11iaill I ;Dar.te i do1>ândirie : - - . j . "---
- I 

-

1 









( 

l 

1, - �-

Sursa venitului: 
€ine a ,realizat venitul 

- Nume.aairesa 

7. Venituri ilin premii şi (jin joc,ui <k!zoroc
- � 

-
7. I. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din,glte surse
� -- -

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii � 

-

__,,, 

-

-

-

__,--

-·

-- -

-----

Seiviciul :pr,stat/ol>iectul 1, Venitul11n11al 
_ Jtener-ator,,de venit -

I încasai! 
- -,.

- ---

-

� 

- --� 
- ... -- ... • 

-

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

Semnătura 

6 



o 
t 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de {'41.1$1 C. Ic /1.. 
CNP 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

la 

, domiciliul 

cfleFc/ 
0c' M Cc/ 

, având funcţia 

t 

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

1. Asociat sau: acffonai' la societiţi comer.ciale, co11ţ�nii/socletijt' naţionale, Ullfftutfi ae �redit, puJ>ur.î de
iut.eres·economie..orecuîil si membru in-asociatil.:. flliid'afii sau„lte or.nnliaffl n�er.namentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

I 
sociale sau părţilor sociale 

' de ac,iuni · si/sau a acţiunilor 
J.J. ..... 

-------
----

----
---- � 

;. Calitatea ile membi!U în or.ganele de eonaucere, '8dmlnistrarre şi control aJe socletitflo11 comercial&, ale 
regiiloll autonome, ale com..P3DillDr/socletlţilor- naţionale,iale instituţillor de ar«nt,,ale grupur11br de interes 
economi� ale,asodaffilo11 sau ,fmu)affllor ori ale alfor. or.anizatU nllÎODverinamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea si adresa -
2.1.. .... 

-----
. .-

S'. Calitate.1ile m'.embll11 tn cadhi1 iasociatillh11 orofesionale nlsau,sindicale. 
3.1 ...... 

---

_.----

Valoarea beneficiilor 

-
- -

�4� €âli�fea ae membr.u în organele ffe conducere, adminiltilare cfi ·control, retllibuite sau 1neretnbutte, 
aednute în cadmillnar.tlaelo11 nnllti,..- d'unM'I• detinuti li denumirea nar.tidlihii .lHilitic � 

4.1. ..... 
--

------
_,,. -

5. €ontnacte, inclusiv cele ae asistenţi juncllcl, cmnsultan11 juridici, consultanţi şi CMl@t obţinute ori atflate, 
în1 aer.ul�re în �pul exer(:itinifinoţlilor, manclatelot sau aemliitifilor putilice fioa�tate ae la bugetul de 
stat, loql, _şi din f011dum externe ori incilieiate cu socletiţi comel'Cqlle cu capital1 de stat sau unite s�ty_l este
actionar. mai ontar/miilofltar: 
5.1 Bereficianlldelnllra:tnumele, 

I Imilu\ia I Pnxmuapin I Tq,Jl 
Daa 

I =lnl 
Vak:a'ea

-•-Wdenmireaş.uesa <Xll dlcl:tal dă: care a fust contra:rului încheierii tcmlăa 

1 

I 





() 

l 

Tm.wr .... -··- -·-·-

�·--------·---

Rl.d:degrailll1'aletitu!.mui 
• ♦ •• • ••• •••• 

�oomercialdPer.nn\tm 
autaid/ A9Jciapi familiale'Otinete 
mvio.Jale,�� � 
civile poresiomlesau� civile 
poresia1alerura;p.n:lere limitalăcae 
dsăşcaăpofesiadefMX:dl� 

. 'F\rldiiiil . . "71 •�"""'llill1a..1ac-. • 

denumirea şi 
desa 

� 

îrutdi" anractuiJi cmra:uui 
a:l1lra:.1ul 

� 

/ 
V 

/ 
V 

/ 
V 

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 actiuni 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 rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Semnătura 

2 




