
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, GRIGORE SORIN , având funcţia 
de INSPECTOR SUPERIOR 

CNP  

la OIPOCUME 

, domiciliul  

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

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii atlaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobindirU 

--
------

-----=== 

Suprafaţa 
Cota-
oarte 

I 

Modul de 
Titularul1l

4obftndire 
I . -
' 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
( xtravilane, dacă se atlă 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. 

:1 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele atlate în alte ţări. 

--

I
Anul 

Adresa sau zona Categoria* 
dol>ândirii 

---

I Cota- Mooulde 
Supr.afata 

oarte dobândire 
Titularul21

1, 

-

1 











( 

ane @ realizat venitul 
Sursa, venitului: Ser.viciul prestat/obiectul ' Venitul anual 
Nume. adresa Renerator de venit încasat 

1
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

-----I 

7 .2. Soţ/soţie -----

-----
--

7.3. Copii 

-

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular -__;;, 

-----
8.2. Soţ/soţie 11-----

------
8.3. Copii 

-

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

Data completării 

.. 0/1..().Q.. �fX?/.. ...... 

C 

6 



( 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

GRIGORE SORIN , având funcţia 
la OIPOCUME 

Subsemnatul, 
de INSPECTOR SUPERIOR 
CNP , domiciliul  

' 

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

-

1. Asociat sau acţ:ionar la socletiti comerciale, companH/societăţi. naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. nrecum sl membru în asociatiL fundatii sau ,alte onzanizatil netmvemamentale: 

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

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

·---

--1--

-----

------
---- -

2. Oallta1ea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor- comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor. ae credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asodadilor sau fundattnor ori ale altor ontanizaUi neflUvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor- denumirea si adresa -
2.1 ...... 

----
-----

----

,.,,.- --

3. Calitatea de membru în cadrul asoclatiilor profesionale si/sau sindicale
,3.1. ..... 

-

----
---

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
dednute în cadrul oar,tidelor. oolitice. funmia detfnută şj denumirea partidului .oolitic 
4.1 ...... 

----
� 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridi� consultanţă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţi.lor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul re c.ontral: nurrele. I lnslituţia I 

i.t�M•.;_,fuuunireasi oore5a I cmlra:tlnlă: I Pnx:edura pi
n 
I lipii raea fm: cmtra:tului

1 

Data 
ux:merii a!:w I 

Valcxml
tolalăa 

I 



{ 

Titular ........... ·-

Saţlsoţie ............ _ 

� de gr.dll 11
) ale titularului 

............ 

Socielăti cormriale/�tmcă 
m.ttai13ă' A.matii fumiliale/Cabia:te 
irxlividuale., cabime a<roale, socielăti 
civile rrofesionale sau� civile
aofesiona1eru�limitalăcare 
Jesra;mă(l'Ofesiack:avoc;1J�i 
----- . laldRud(iil Acn.-iMi2) ·-- •-.il)gl.:-■ - # 

cbiwnireaşi 
a1tsl 

I 

I
-

� 

îooedinţat coolralUlui 
conlroctlll 

� 

/ 
�

/ 
v 

/ 

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

contJa:lu]ui 

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 

o 
.IJ.f. .. f?..f[. ..• cf!:9.:3:1. ... 

2 


