
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER- D.M. 

SANDA DINU , având funcţia 

CNP  

la M.E. 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1 > 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.

11 Anul Adresa sau zona 11 Categoria* 
do6-ndirii 

- - -

-

-cota-
Suprafaţa 

oarte
- -

Modul de 
aobinaire Titularul 1> 

- -

Q 
* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

xtravilane, 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.

-

Aiiul Cota- Mod_ul de 
Categoria* Suprafaţa i 1litularul2> 

dobândirii' oarte dotiindire 
Adresa- sşu zona 

1 1989 56m2 100% cum parare Sanda Dinu ' 

I 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

I 











,. 

li 
' 

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realqt venitul 

·--- --
Nume, adresa 

-
Renerator de _yenit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

i 
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 

...... /� .... �f..&2t. ... ..........  ....... ..

o 

6 



( 

l

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de consilier 

Dinu Sanda 
la ME - Direcţia Minorităţi 

, având funcţia 

CNP  , domiciliul  
' 

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

1. Asociat s11u actionar la societip comerciale; companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, gropuri de
interes economic, precum şi membru În asociatii. fundaţii sau alte or211nizatii nesruver,namentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

2. Calitatea de membro în or,ganele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
r�ilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţional" ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fqndatiilor or,i ale altor or.2anizatii nl!iluvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

\ 

3. Calitatea de membr.u in �dnd-as�iatiilor profesionale si/sau sindicale - --
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, rettibuite · sau neretiibuite,
detinute. în cadrul par.tid,tor p_olitice, functb! detinu'- şi denumirea partidului oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jumaici, consultan� şi civile, obţinute. sau aflate in der.ulare ân timpul
exercitirii funcţiilor, mandatelor sau delilnitjţilor pgblice finanmte de la bggetul de stat, local şi din fonduri
externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
ma i.ontar/minontar: 
5.1 Beneficmd de ca mat rnmele, I

. 
. . 

I � rrin I TIPlU A I B I C ,,,_ 

1 



( 

praumelddemmirea şi adnsi ca111a.t111tă careafoo: conra:tului 
derunirea şi îmerlin\at 

adnsi crntra:lul 
Trtular .• ......••. -�· 

ScţllDţie ........... ·-

Rooede gnd1l 11>a1e titularu1ui 
.. �-........ 

Socidăp oorm:cialdPer.nllă fizică 
ai.m:xmiă' Alniaţii mmil.iale/ Cabinere 
iooiviciJale,cabinele� � 
civileporesiooalesai � civile 
poresiooale ru răsptnlere limitată are 
�pofe;iade��i 
,�,,,...,�,a , Fundativ .A �.,.;î2> 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege păr inţi pe linie ascendentă ş i  copii pe linie descendentă. 
2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularu l,

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 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

... .!4.:t�:.l.q,_?./ ... •••••••••��•�••••••••oo•• 

2 

janina.pascanu
Highlight




