
DECLARA ŢIE DE A VERE 

� -

G[NQJl&QU N/C{,L(Î/t 'l)!Cl{};J/} , a,·ând functia 
la _/t._l""'-11J-=..;)...;:;�..:..,,k .... :-:: "".,.ţ:1..,..Jl....._,,/;..._·o.u.u.c...:ca.Lp:+p ... "f.,_, ---------

Subsemnatul/Subsemnata, 
de ..c.0H61UE n '?)COi.f.\"�
CN_� - . domiciliul 

cunoscând r1rc, cderilc art. 292 din Codul penal prh·ind falsul în declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că Împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

o 

* 1) Prin familie se înţelege soţul soţia �i copiii aflaţi in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ·
Se, or declara inclusÎ\ cele aflate in alte ţări. 

Adresa sau zona I Categoria* 
Anul 

dobândirii 

- -
-

I 

I 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

Modul de 
Titularu)1l

dobândire 

- -

* Categoriile indicate sunt: (I) 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),
iar în ca7ul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

J\OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau 7.0na Categoria* 
Anul 

Suprafata 
Cota- Modul de 

Titu la ruf.> 
dobândirii 11arte dobândire 

l











.

Cine a realizat venitul 
·- -

Sursa venitului: 
Nume. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7 .2. Soţ/soţ ie -

7.3. Copii 

8. 1 'enituri din alte surse

8.1. Titular -

8.2. Soţ/soţie -

8.3. Copii -

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
�enerator de venit încasat 

-

-
-

-

-

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

Data completării Semnătura 

. ...  

6 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

_f.i_[t/0) � li NIC.OL[�,) �i'.'t('jţ?N,g 
n,tii;., c ;u'" , o, 1rm,1c, 

�;?o� 
, a\'ând funcţia Su bscm na tu I/Su bscm na ta. 

de Cţ}N:il,/(3 ;!j--•iJ[t-'{J.. 
CNP

lu 

, domiciliul 

cunoscând prcHdcrilc art. 292 din Codul penal prh ind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăfi nafionalc, instituţii de credit, grupuri de
interes economic recum i membru în asocia ii funda ii sau alte '!_!ganiza ii n uvcrnamcntal_e: __ 

N d V I 1-r. C părţi a oarca tota a a Unitatea 
I I -denumirea şi adresa Calitatea deţinută sociale sau păf"\ilor sociale j 

de agiuni �i/sau a acţiunilor -
I . I ...... I,,.. -- -
) I I 

I 
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale

I regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociaCiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii neeuvcmamcntale: _ 

Unitatea Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor 

12.l.. ....
-denumirea şi adresa - I 

- ' - I -

I I 

I I I ,--
I I 

I 1 3. Calitatea de membru io cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale 
-; I .. -
-

o-
1 4. Calitatea-de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau-neretribuite, 
I detioute în cadrul partidelor politice, functia de ·nută şi denumirea partidului l>Olitic -
4 1.. -

I
--

I
- -- -- -

I S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitifilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incbeiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actiooar maioritar/minoritar: 
5.1 &refkirul d!cntra::t runele, 

I
� 

I f!CIIJllele'cm.mirea� � cmtralanlă: 
lml.'rlura im liJ).11 Dâa 

-- � I are a fcQ I cmtra;mJui irdrini 

1 

I ['Ama I 
Vamea 

I cmra:tu!ui taalăa I 



Titular ........... ,_ 

So\f� ......... ,.,_ 

Rt.rl!re gra:iul 1 1 . alctitul.1rului 
. . .. . ... .. . .

Socttiţi crmcrci:ilc' Pmuim fizică 
autc:ri2ată \.�1 f.mili.'.lle'Cabiolc 
Înll\ ,duaJc,, Cltlll'UC�11C, � 

CÎ\ ilc Jm� � -u.,jctfiţi civile 
pofe;ic.ralcrur� limitată ere 
d....�:i pof� (r3\�/ Qgm,ir.lţii

, l'U!U\�Fundatii' A�u..'ltir1 

cinmÎlel şi 
OOltsl 

-

--

-

-

ioominţa contra:wlui contra:wlui 
crntra:tul 

-
--

-

--

--

-

,_ 

1> Prin n,dc de gradul I se înţelege părin\i pc linie ascendentă şi copii pc linie descendentă.
:) Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte. aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/sotia şi rudele de gradul f deţin mai puţin de 
5% din capi.alui 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 

Dl 05 .PO.Jl./ 

o 

2 




