
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, r()L1VT1ll /11{)#/C/
de E�er-r.rhfcku�ya� la 

CNP  , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1l deţin următoarele: 

O
• t) 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.

-
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M'od9l4e 
dobbaire 

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 menţioneaz.ă, 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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6.2. Soţ/soţie 
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7 .2. Soţ/soţie 
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7.?.CopH 
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8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie / 

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

Data completării 

11.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

- . . �?-r42if 
Subsemnata f-r;1.._rur, U MoNIC,1/
de F�e.r,,l rJ,,,,tt)lu'4-t,'y-ore la OI POCU-ME 
CNP  , domiciliul  ✓

, având funcţia 
, 
 
'

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

j�!· -� 1Ji�lL----ti:1�m�a•flaJ1iil�nlffoli&le, �tii de credit; �P.uri de

t��ecbDo..:.::.�1:ec11-dmemft•"-'"MOCia.U·;-Ăandatft.sau alte o ..... -�-veJTDamentale: 
Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni 1 şi/sau a actiunilor

-• I 
---

I ....... ·-
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-

·�,-litâ�;t� ,ma��•�1co■dace�.._milm:u'.e şi control tăie IOCieti)llor eoai�-.re
� i;· :..,ie�� LlWA1e ciom ;1a)fab�djilor�� a llistltllfţilo•tie � iale Jraplirilbir de intem1
n, !'fCl.l �91 t;.--;t-a,;, �' � - .� :e66nom"le."11l�i · ilo ·-- orialeiftor. . nizatB---etumentale: 

Unitatea Calitatea deţinută- denumirea si adresa-
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Valoarea beneficiilor
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,�Dtafei! '� ·.-m� în. o� (e oonilaţde, aclmbiiSttp.e şi tontm1; rettiitiyţte -�•· neffb:ibqite,
„d iitelfi �dmt -.:Jelo)l � fu1lffla.iletb:uld sNlenwnina oantduliii oolitic 
4.1 ...... 

-----

5: �ontr.acte, inclusiv c:ele cle.asi,stenfiî juridici; comultaîiffi,j1,1fij!� co�ultan@.şi civile, obţinute orf.aflate 
îl dgglate. iii-tiplpul e'X'erdtiîrit filnc(lilOr'.J mş1u1atelo11 sau, tlemnidfflor. putilice finp@!_te ele la, tiugetiil de
_., local' şi din folidai:} eiteme o� îiicli · t!' cs sodetifl comerciaJe cu capi1Jl de stat sau unde statu.I este 
a�nar maÎor.itar/mm.omat: " 
5.1 Beneficaul 00 COI dra.1: numele, lrsitupa 
�----leldenmireasi ooresl catia:tndă: 
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Trtula-........... ,_ 

Soţi� ........... ,_ 

Rooede piui 11>a1etituau1ui 
............ 

Societf(iamaciale/Per'illlăfizică 
autorizaăl Asociatii fimiliale'Cabinere 
iooividuale, cminere� � 
civileJX(>fesicmle sau� civile 
poresirnalew�linitiăcae 
�pofe.5iadeavrx:it/Qganizatii 

'Furxlatii/ A . .....rtegU\ ,- • 

cbunirea� 
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nmfinta mntra:tului 
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-
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•> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

cootra:tului 
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-
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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 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 
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