
DECLARA TIE DE A VERE 
, 

�cl/19.aP? 
, având funcţia Subsemttatul/Subsemnata, 

de I tJ51€C.To, 

 •  
•

la 
, domiciliul  

I 

cunoscând prevederile art. 326 in Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia') deţin următoarele: 

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

o 

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 

� 

o 
-

'O 

Anul 
dobândirii 

01, 
UJJS 

'J_o I!) 

Suprafaţa 
Cota-

IO'?J�MP 

:t26ot1r 

.lfOOMf 

Modul de Titularul 1) 
dobândire 

M o:,TG>J ,� 

/"105, "'&-N f "s;. 

M09i"ENÎl, 

* 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),
( r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
-

.- -

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de Titularul2> oarte dobândire 

- - - -

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

Nume, adresa eenerator de venit încasat 

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 -
-

-

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

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

Data completării Semnătura 

o 

6 



DECLARATIE DE INTERESE 

' -
. 

Subsemnatul/Subsemnata, "D• U J,.OR.Eb-ltNA - +l.Ol.erJntJA- , având funcţia 
de ÎtJS?EaOR. la _________________ , 

• 

CNP 
I .

 , domiciliul 
I 

,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte oreanizatii neeuvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

1.1. ..... 

..... 
-

-
-

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asi>ciatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii nel!uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

-
- -

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor orofesionale si/sau sindicale c
-

-

-

3.1 ...... 
-

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor oolitice, functia detinută si denumirea partidului oolitic
4.1.. .... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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
maioritar/minoritar:

1 
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I 

hl5tillJ!ia PrcxmluaJIÎil 
5.1 Beneficiarul de oontract mme1e, wlbaJantă careafa:.t Tip.tl 

A B C 
pnrumelddenumirea şi adresa demnnirea şi îro'edinţat cootra:tului 

adresa contra:tu1 
Trtu1ar ....••..... ··-

Soţl!Dţie . .......... ,_. 

Rude de� ]I ) ale titularului 
............ 

Societăţi ccmaciale'Panmă fizici 
autai2mă' Amaţii familiale' Cabinete 
imividual�cabinelea.<lx:iate, n:idăţi 
civileprotesirnalesau� civile 
"'Dfesirnalew rasµ.nkre limi1ată care 
v� profesiade�Qganizaţii 
TlBJI" I IWl.._.iu}.e'Fundatii/ .AsJciatii2> 

1 > Prin 111de 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data Încheierii contractului 
8 - Durata contractului 
C- Valoarea totală a contractului

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

o Data completării 

.. l!:t.:.flf...�.2l?.?.!. ...... 

2 

. 
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