
Subsemnatul/Subsemnata, 
de consilier 

CNP  

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Gheorghe Liliana-Rozalia 
la €ompar.titnerat lnfol idJ'fii Clasificate 

, domiciliul  

, având funcţia 

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

*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 sau zona Categoria* Anul 
dobindir-H 

-------

Suprafaţa Co�-
1>arte 

Modul de 
'ffltuJaro)l) 

dobândire 

------

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
( "<travilane, 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. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobAndlrii Suprafaţa

1 

Cota-
oarte 

--·· -

Modul de 
dobAnaire 

----

TitularuJil 

I/ 











I 
I 

Cine a Teali2:@t venitul 

7. Venituri din premii şi din jocitri de noroc
7 .1. Titular

7.2. Sotfsoţie 

! 7.3. Copii

: 8. Venituri din alte surse 
;, 1. Titular 

I 

: 8.2. Soţ/soţie 
' 

; 8.3. Copii

l 

Snrsa venitului: 
Nume, adresa 

- -

Sernclul 
Venitul anual 

prestat/obiectul 
Încasat 

2enerator ele venit 

! 
I 
I 
I 

I 

I 

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

Data completării 
27.04.2021 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE G311/.!/--bY.'d9 
Subsemnatul/Subsemnata, Gheorghe Liliana-Rozalia , având funcţia 
de consilier 

CNP  

la Compartiment Informaţii Clasificate 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societlţi naţionale, instituţii' de credit, gr.upuri de
interes economic, orecum si membru în asociatii.. fundatii sau alte omanizatii nea:uvemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea detinută sociale sau părţilor sociale 

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

. 

2. Calitatea ae membru în or-gamele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gropurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ol!f ale altor onmnizatii nefluvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... 

3. Calitatea de membm În cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrate şi control; retribufte sau neretribuite,
deţinute în cadrul p�rtidelor politice, functia detinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1. ..... 

5. Contract� fnclusiv cele de &;5istenţi juridică, consultanţi juridică, consultanţi şi civile, obţinute ori, aflate
în derulare în timpul exerciti.rii funcţiilor, mandatelor sau demni$ţilor publice fiaanţate ae la bugetul ele
stat, local şi clin fonduri externe ori încheiate cu societifi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar ma_ioritar/minoritar.:

Irsitutia PrrotllrarJin 
Dala Valoorea 

5.1 Bereficiarul�contra:t: nunrle, OOllttalalllă: careaiait Tipul 
în:heierii 

Durata 
taalăa 

pemmm'cknllllirea şi oores1 001wnireaşi � cmtra:tului 
cmtra:tului 

contra:tului 
CXl111Ia:tUlui 

ooresl contra:tul 

I 



Tlb.llar ............... 

Soţi�·-··········-· 

Rwere gr.dd 111 a1e titularului
............ 

Societăp a:merciaie' Per.mnă fizicii 
autai7.iă' As:lciapi familiale' Cabinele 
hlividuale.cabinde.mciale, � 
civile rrofesima1e sau societă\i civile 
JEfesiooalecu ră<;p.mere limilalărae 
desfăcµlăpofesiadeavocat/Or}Jln�i 
�li.1111YI� Fundaţii/ �j2J 

o 
IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
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. 

o 

Data completării 
27.04.2021 

' ' 
. ". � ..... 

. ;' \'

2 


