
Subsemnatul/Swemnata,
de <1c.,u ·:n . 'eA- T ;4-...., 

...,,.CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

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

* 1) 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.

-- - Anul Adi'es@ sau zona ·�ategor.i� * dotiindîni 
---

N.f\- � 

,. Cota-Sgpr.afaţa nane 
1\lodul(fe 

1iitulanuJl) _dobândire 

' 

-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
( �avilane, 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 Cota- ModglBe 

r) 

1 

janina.pascanu
Highlight











• • 

Cine a re�lizat venitul 
Sursa venltqlu.i: 111 Ser.viciul presb!t/obie�hil I :Venitul anual 
Nume, t1-dresa:.:. __ :11:ene.-.tor de�veiîit ' .încasat -- - , 

�--

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
-

7 .1. Titular 

) 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii I 

' -- - - -
• 8. Venituri din alte surse -

8.1. Titular

L Soţ/soţie 
I 

t, I A 

, 8.3. Copii ,d-L(.f>vO V�' JLJG'. 1 riA·a -
JioO �• 

' 

ftto .; {'{l\'f' T?�"·e
I' 
D() 1, c..,,·o· 

- -

:r toon io.11 WUUO.A 
J 

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

o 

Data completării 

jQ. of· 1o L.( .
.....•.......••......•••...... 

Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE
. 

�Jo.ot¼/2.( 
Subsemnatul/Sub�. 

:_..;_ e� I✓;' I;) �N!:_ K �. r- + 'JlVllnd func
. 
fia

de (�eit Î fJ la ui'.PocJi: h,U.\ xr;J E�wt,·4 ,
CNP 

,domiciliul ______ ________ _

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

1. Asociat sau !lCtionar: la societjţi comerciale, companiitsocietşţi naţionale, instituţii' ae credit, grrupuri ae•
interes economic. precum si membru în asociatii. .fUÎldatii s3u alfe onzanlzatil n�vernamentale:

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

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 ...... � 

r 
I 

' . ...,,1 

1 
r-, 

z. Calitatea de membru în or.gpele de contlucere, •administrare şi control ale societÎţilor. comer.ciale, al◄
regiilor autonome, ale companillor/societajllor naţionale, şie instituţiilor de crecUt; @le grupurilor de inter.a:
economic. ale asochltiilor. sau .fundatillor ori ale �ltor 01'2anizatli nee:uvernameiltale: 111 I

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 ...... / r'\ 

( I/ 
/ .-

'-- --

3. Calitatea de membru în caarul asociatiilor- profesionale si/sau sinaicale - - - I 
'.7 1 ...... 

{} 
/ 

4. Calitatea ae membr.u îi organele de �onducere, acJminjstrare ,Şi control, retfitiuite sau' neretmbuit,
detinute în caar:ul nartidelor oolitice. functfa detinuti si denumir.ea'l>aftidului nolitic , 
4.1. ..... 

'/ 
( 

5. Contracte, inclusiv cele cle asistenţi juriclici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obp.note or.i aflate
în derulare în timpul exercitirii fµncţiilor, m�nilatelor sau demnitiiţilor publice finanţate !;le la bugetul, tlt 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu �pital de stat sag unde statiil est, 
acţionar majoritar/minoritar: -
5.1 Beneficiarul� contra:t mmele, 

I 
Imtituţia Procedura pin Tl}'Jl Dala 

ca1;:mnl Valoorea
rrernmele'denumireaşi a:lnsl contra:mn!ă: careafust cootnl:tului îrr1mii �a 

1 



.. 

Trtular ............... 

Soţi*·····"·"·'-

Rme de gnrlul 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. . .  

Socidăti c:ormciale' Pera:aiăfizică 
autorizmV A.maţii fumiliale' Cabinete 
imividwle,cabinerecmciate, � 
civile µuresionalesau oocietăti civile 
µuresionale curasp.niere limitalăcae 

,-� µufesiadeavocat/ Org;:111izatii 
• • Furxlatiil ll. 

• ..71 
""""'11 1r11■1L.1JWA.1 • � .... -

denumirea şi îooooinţat contractului 
� OOIJtloctl d 

Î 

,/' 

/ 

( 

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

<.mra:tulti 

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 

10-oS-. 1o ,)
..................................... 

o 
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