
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Sn��ta, Gtl.J,e6E JV<.fuJ C. IJ-4-AI t€L .1 h , având functia
de {!,,OJJJ'i4€t- la /111 'I ?şR?f :€7Jllq"?p7a , 
CNP A/Jf.:/- . /� ,                       dqmiciliul

. 

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

o 

*I) 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. 

Adresa sag. zona Cat�oria* Anul 
ilobindiiii 

Cota'!! Modul de 
arte dobândire Titu.larul

1>

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenur
extravilane, 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. 

o 2. Clădiri

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau ţona Anul 
ifobinilliii Suprafaţa

l 

Mod111 de 
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Cine a re@liza)t venitul 
Syrs� venitului: 
Num adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

8. Venituri din alte surse

LjCBL 
Gfll!_Ot., 

8.2. Soţ/soţie 

/IA 
( .. .3. Copii

Servichil prestat/obiectul Venitul anual 
enerator de venit încasat_ 

-----

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

Data completării 

.... !l.P.f.:.!gJ_I. 

o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

, 

CNP 

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

1. Asociat SJ!U acţiom�r la societăţi comerciale, comp�iill/socie�ţi naţionşle, institutfi ile credit, grupuri de
interes economic. precum 5i membru în asociatil. fundatil sau alte or2anizatii neeuvernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
1.1 ...... -- -

---
--

-------
----

. 
2. Calit@tea de membru în organele de conducere, şdministrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor omanizatii nemivemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... 

--

3. Calitatea de membru în cadrul asortatfllor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... U q, L,i 1/hfJMi/.lf- /l'fE/116/U/ 

n 

:::> --

i"-.,' .....__

----

Valoarea beneficiilor 

-

�- --

--

---

4. Calita�memhra in otg8nele de conducere, administrare şi contro-, retribuite sau neretflbuite-, 
aetinute în cadrul partiaelor J)olitice. functia detinuti st denumirea partidului politic 
4.1. ..... ---

--

� 
5. co:-� ...... e, clusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, otiţinute ori aflate„ 

Î!l derular� în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitttnor publice finanţiţte �e la bugetul ele 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unae statul este 
actionar maioiitar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de amact: tll.DrCle, 

I 
b1itutia 

I Prootlua pin I Tip.li 
Data 

lro�I 
Valoorea

LA-.. li.li I 1de'dammireasi adresa contractmlă: care a foit contractului irrlmii tolalăa 

1 
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Trtular ........... ·-

Soţi�············-

RuJe cfe gradul ( I) aJe titulaului 
............ 

Societăp cornetriale/ � fizică 
autori2Blă' Arociţii ramiliale' Cabinete 
individuale, c:abinetecBJCiale, !D:Îetăp 
civile proresionale SlU � civile 
profesicmlecu ra;pun:be limitată cm!
desfăµuăproresiadecNoca/�izapi 
.�-- tale/Furmtii/ A<:tY'dÎj2) I=,,_,,...,..... -

dentmireaşi incnrlinţit contra:tului 
ooresa contra:tul 

/ 

� 
VI 

� 

� 

V 
1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

cootra:tului 

/ 
/ 

I 

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 

... -� .... Pf.:!!?..Y. 

o 
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