
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Sul:Jsem natul/Subsemna ta, J>l2f1G../r-lV Gl16!21FL/i- , r " 

la 1 � UCÎ/fl-Ft - ]6'JP
, având funcţia 

de IN · �
C  

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

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

o 
I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Cota-

Suprafaţa 
arte 

Modulae 
1 'FitularuJ1

>

* 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. 

O *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. 

Aaresa sau zona 
Aîiul Cota- Motlul de 

Categoria* 
d bi 

a· �- Suprafaţa 
o n 1n1

1 
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,_ 

Cine a realizat venitul 
�·- - y - -

Sursa venitului: 
Nume.. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I . Titular -

7.2. Soţ/soţie 

/ 

7.3. Copii I -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

!Jl21JGI/AJ #LJ=X/Jt,J /)12,tJ- t. 

V 

-

/ 
c:. 

� 
l:/J7Jr/JV ( i(ll!IJilfff:r_� l-fJ, l7t

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
2enerator de venit încasat 

-
· 

, 

7'/4jJ,,u'e/ IJ().1/tJ() �/IJ 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

o,-o,-&o� 
.............................. 

o 

6 



SttbscmlHltul/Subsemnata, 
de . c=c "lJ/2. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
9/ �3/!
'J.

J;oV:lq 
i)/2i6'/Î-tl) 6./#3R/Ei:IJ- . r av�d funcţia 

la /vf(Nl ttt4u /... -ED u C.f"i/-ET -J;G I jJ

domic"liul 

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

1. Asociat sau acţionar la societifi comercişle, companii/societăţi naţionale, instituţii ae credit, grupuri de
interes economic. Precum si membru în asociatiL fundatii sau alte onzani7.adi nee:uvernamentale:

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

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
I • t •..••• 

I 
,.J 

-

2. Calitatea de membru În organele ae conducere, aaministrare şi control ale societiţilor comerciale, ăle
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupur.ilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor omani7.atii ilHuvernamentale: . 

Unitatea Calitatea detinută Valoarea beneficiilor -denumirea şi adresa -
2.1 ...... -

/
-

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor 1>rof esionale şi/sau sindicale
/l 

3.1 ...... JIH:'M PJ/LU XI Ai IJJ CIF!
� 

I'-' 
/ 

�c1J/171 I}- ,rz_ t'7f- - Jfd)ll.t'Jtl .f/-!-0 n P
. 

) 
-

4. Calitatea ae memtiru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice. functia detilluti si denumirea partidului oolitic
4.1. ..... ----, 

. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la Bugetul de
stat, local şi ain fonduri externe ori inchei!lte cu societiti comerciale cu capital ae stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: -
5.1 Beneficiau] de oontra::1: OlJTlele, 

I 
� 

i:reunele'denllTiireasi amsl coottooantă: 

I Procooura pin I lip.ii 
cm:a Rl5t cxnrallllui 
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înc:reierii l=wl 
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tomlăa 

janina.pascanu
Highlight



Tib.Jlar .. ...••.•.. ·-

Soţlg:ipe ............ -

� de gr.du) 1 1> aJe titularului 
............ 

Societăti oornociale'� fizică 
autorimă' MJciatii ramiliale/ Cabinete 
indMduale, cabinete� societă\i 
civile ţroresionale !aU societă\i civile 
ţrofusiooale a.t ră5p.nme limitată care 
� ţrofesia de avocat/ �izatii 
_ __,,-I • 'Fu:xi.lii/ A<YY'ÎM:;!lIIO-.:JIO , !" 

I 

denllllirea ŞÎ încmlinţ.t contra.:tului cootroctului 
ooresa contra:tul 

---

7 

/ 

I 

:---

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> Se vor declara numele, denumirea ş i  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 acţiuni 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 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

tOo -Ptf. ,to)j 

o 
..........•

SellJnătura 

····· 

2 


