
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, NEAGOE H8TRli A El EN A- , având funcţia 
de CQNSiL{E:R, la CNR6b - M E

.
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•
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CNP                                          ,domiciliul 
 

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

"'l) 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. 
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"'Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

Q*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. 
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Cfile ,-a realizat :venitul 
Sursa venitului: 1' Se�ciyl pfestJit/obiectull Venitql�u�li;
Nume�.aBresa. .o:eiier:ator de venit :· 

incasa� .. 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular i 

7 .2. Soţ/soţie 
I 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

R.2. Soţ/soţie

8.3. Copii 

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

031$f6.dt� 
Subsemnatul/Subsemnata, NE&GOE NffTBLÎfi ElEN8 , având funcţia 
de CONsiLiER, la CtlRE� - f1.(;. 
CNP 

t 

                     domiciliul 

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

li. Aşociat saa acţionai! la socleflţi comer.clâl� coînpaiiii/socieflfi iiâ,tionşle, instityţij de cledit, .gr,g9urli ile.' 
intens ecoîioinic.,orecuift -ii'.îneiilbr.u în asocfatfL ,fnndatii.sauialte oâanfzatii,'llieuvernamentale: •

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
J.J. ..... 

, 

2. Galltat� de membru ·în ,oi:ginele ae condycere, adminisfr.are şi control -ale societlţiloif comerciale, ale'
regiilor. a�tonome, ,ale co�p�iilor/societltiJor. naţionale, ale institutfi)ot- de �it, ale gru_puJliJor de intens
economic. ale ,asociatiîlor sau lundatlilor- ori ale altor. orvanizatll neouyernamentale:

Unitatea 
-denumirea si adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

-,,, 

3� Calrtatea de membru în cadlilll asociafiilor-.urofesionale silsau sindicale 
3.1 .. ··-· 

/ 
, 

�- C1alii2ţte1ţ· de membr.u în organele ele conducere, ·�dmi:nistrare şi control, retribuite sau ·neietribg.ite,; 
detinute ln caaJ111l1 oar,tidelor ,nolltrce. :ftmctia aetmutl..si d·enumirea nantidu.lui\nolitic 
4.1 ...... 

/ 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consu.ltaîitf juriaicl, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demni�ţilor publice finanţate de la ·bugetul de

1
' stat, local şi ain fonduri· externe oii încheiate cu societiţj co1ţ1efciale cu capital de stat sau unde statul este
· ,aclionar maloritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de oonlrad: ramele, 
ae,unele'denummsi adresa 
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conlnl:lană: 

I Procooua rm I ripu1 
careabt coolra;tU)ui 
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Dala 

n:heierii lw:UI Valoorea
totalăa 



( 

o

T 

denumreaşi iocredilţat �ui ania:tlllui 
adresa coolnaU1 

Tllular •.•........ ,_ 

/ 
SoVSJlie ........... ·-

I 
Rudede gradul 11> ale titularului I 

............. / I 

/ ! 

Scx:ieliiti comerciale' Per.mnă fizică / 
aulmz3liV Amapi fimiliale' Olbinde 
roividuak; cabiooea<J.X:Îale, &X:ietăţi 
civile proresimlle sau &X:ietăţi civile 
profesialakl cu rasp.niere limitată care 

Ideslh!µuă profesia de lWOOJt/Qganizaţii 
-- ,�-��'Fu-rlatii/ A---'-:.� 

1> 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. 

Data completării 
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