
DECLARA ŢIE DE A VERE 

0'llt?j2/ or,/4 2/ 
M'l,ru'les ca fa--:lcr t'r? - 4„ d'ret- · , având functia

la "'J,r/,S '11:-f'III. lJill"t{ll(/ !,' <'tfilT&i'li' ' 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de C'Qysih'e,-4

CNP ,domiciliul 
 

,
, ' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere

ci Împreuni cu familia•> deţin următoarele: 
·•··•··•······•· .................... . 

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

o 

I. Bunuri imobile

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

..,._, . 

Adresa sau zona 
. 

..,..__ .. _ - ..-.....;...,...� ,.�· 

' Categoria* : 
_.(.,._. ,. "! ,:-: 

.. 
An r"'••r ... . , . ., �"' 

•1 ·ft l"t' ll .. �.01! 
t,-; .• ',

r 

• •  : ·� _.�,- dobind1n1:1� 
lţ?..n;"!'

"'

�
,_

� �i praf a ta 
... �t-•• ...... , ....... 

�(Cota'!'!" 
1��rt �� .e �:

-.... .. Modul de"" 
Titularu1

1> . dobândire-

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de api; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se afli in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţione87.ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul),
iQ1 cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clldiri

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

. - . 

· Adresa sau mna
·- _ ... __ -- ... 

- .- - - - - .... 

AnulCategoria* dobândirii 

1 

- Modul de Cota- Titularut2>Suprafatn nartc dobantlire . .. 











( 

6. 1't•nituri ,iir, a,·tiritciti ugrkolc 

6. l. Titul:u

6.�. Sl,\fso\ie

Cine a realizat ,·cnitul Sursa veuit11h1i: 

- . . . Nume, adresa 
7. Venituri di11 premii şi di11jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8. 1. Titular

8.2. Soţ'soţie 

8.3. Copii 

Serviciul prc.,tat/ohicctul 
generator �e -venit 

Venitul anual 
încasat 

1 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru ine:iactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completirii 

... 2. .. r-c:f!i .. .?:<?2. I

6 

Semnitura 

······· · 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, "/thi,·-k"SCi.< {fi E;/1 � ;/,;d',e, · , având funcţia 
la OJ/N✓�7EI'� l'"d uc•flnt-/ �: C'U'C'C7-9C�(-

, domiciliul  , > 

de C&VP/lt!,� 
CNP  

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

1. Asociat sau ·acţionar societlţi comerciale, companli/socletltf naţionale, lnslitutii de credit, grupuri de
iateres ecoaolD · -recum membru în asocia vernamentale: .... _

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinut! 

I.I.. .... 

r. e pArţi I Valoarea totală a
sociale sau pArtilor sociale 
de ac iuni . i/sau a ac iunilor 

:iO 60 

·"l: Calitatea de· DRmbro•îit organele de conducere, administrare· şi control ale socie.tlţilor comerciale, ale.
· regiilor autonome, ale companillor/socleblţilor naflon.ale, ale iastituţiiJor de credit, ale grupurilor de interes· 

ale · "ilor.sa · uvenaamentale:. · . 

2.1 •••.•• 

4.1 .••... 

Unitatea Calitatea deţinut! Valoarea beneficiilor

· · · - ·
dmlnlstrare şi control, retribuite sau neretribuite,
I denu10lrea Ic

· s. Contracte, Inclusiv cele de aslstenfl juridici, consultanfl juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate. 
· îo derulare în timpul exercidrii funcţiilor. mandatelor sau demoitiţilor publice finantate de la bugetul de 
sat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societlfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

. ac · nar ma oritar/miDoritar: 
5.i .Bcndx:.au deanim: runir, bUL.ţia . ·aresa muddi: 

Ploawapin 
areais 

1 

nma 

<ml"cDllli 



derunirea� hmlirţit ania::llllui 
<XmlCII.II 

Tlll.llir ............ _ 

� ............_

Rw:de�JllaJetiulaului 
............ 

�a:mcn:iab'l\mm!fizică 
aiaimA' AJDcialii firniliarlatin1e 
irmnale,c:min2� � 
avileµm:siteSlll� civile 
}l'Omaialew�linaicae 

destişmJ.roisadefMDJ/� 
'R11c�t • . ..?I· 

� 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendent!.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinut!, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declari contractele 
societăţilor comerciale pe acpuni 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 declarafie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate. 

Data completirii 

.. 5._.r-D.l..t .... <12.<.f..

l 

Semnitura 

· ···· .. ··
......... . 


