
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subse natul/Subsemnata, 
de o '\-w 0\°t 

CNP 
2 

, domiciliul 

, având funcţia 
� 

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

C 

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

I. Bunuri imobile

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

-

Anul 
Ailresa sau zona Categoria* 

dobAndirîi 

---
� 

~cota-
Suprafaţa 

barte 

1.---

Modul de 
dobândire 

i-----

! 

Titularul 11

"'Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

( *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Anul 
Adresa sau zona Categoria* 

dobind.iril 

·
---

Cota:' Modul de 
-

Suprafaţa Titularul
2>

parte dobândire 

1 

janina.pascanu
Highlight











- -

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume. adresa e:enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular --

-----
7 .2. Soţ/soţie ------

-------
7.3. Copii ------

� 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular ---
� 

-----
�- Soţ/soţie -----

I• 

------
8.3. Copii 

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

Data completării 

C 

6 



I 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

, având funcţia Subsem
t

tuUSubse�ata, �,V..â\ Ji"fu �a};:)tii�� 
de o ·w \l'ţ.4�Li?K, �><ltrifC la \1\€. Q\Qiow, ';N�S:
CNP 
 I • � . '

                   , domiciliul 

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

1. Asociat �•u acţionar la socletiţi comerciale, companli/socletiţi Dl!ţionale, instituţii de credlţ grupuri de
interes economi� precum .d membru în asociatil funclatii sau alte ottanizatii n-uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

,._ de actiuni si/sau a acţiunilor 
...... 1. +. �··· ,_ 

----

----

-----
-----

� 

2. Calitatea de membru în organele de conducere:, administrare şi control ale socletitnor comerdale, ale
regiilor autonome, ale companillor/societiţilor naţionale, ale institutlllor de credit, ale grupurilor de interes
economu:.. ale asocia or sau fundatlllor ori ale altor onranizatll neeuvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea si adresa -
2.1 ...... 

�. Calitatea de membru în cac1nîl asociatfflor orofesionale nlsau sindicale 
./.1. ..... 

Valoarea beneficiilor 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detlnute în cadrul oartidelor nolltke.. fuacda detinuti si denumirea oartidulul oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi jurldlct consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirli funcţiilor, mandatelor sau aemnitituor publice finanţate de la bugetul ile
stat; local şi din fonduri externe ori încheiate cu societifi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maforltar/minoritar:

-

5.1 Beneficiarul de CXJll1ract nurrele, 
I 

lrsitu\ia 

I Pro.m.ira pin I T l)ll 
Data 

l�wl 
Valoorea

mnin:le'dmumirea si adrest COOlraclanlă: care a fes coolractului in:heierii lolalăa 

I 



TJtular ........... ··-

Soţl&lţie ........... ··-

Ruck!dc giadLd I I) ale titularului 
···· · ······· 

Societăţi rormriale'Pasoonă fmcă 
aulmZllă' MJCiaţii fimilialo' Cabirdc 
iooiviwale, cabinele a�:x.-iate, !nictăti

•"'Vile proR5ionalesau � civile 
' .. ,oleskmle rurăspurmt: limitală care 

� profesia re avocat/� 
....,... · Hn:latii' A~~...:....d) 

denumirea şi 
aooxl 

/ 

încre:linţi conlra.1Ului 
oontraclu1 

v 

/ 

_/ 
V 

V 

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

con1rac1ului 

V 

/ 

21 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 

2 

I 
I 


