
Subsemnatul 
de CONSILIER SUPERIOR 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

OLARUIULIAN 
la OI POCU - ME - SVPF 

, având funcţia 

CNP  , domiciliul  

11noscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ii Împreună cu familia•> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

( Ter-=.nuri 
NOTA: 
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
xtravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) ta "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
y tl-.. JZUl bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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6.2. Soţ/soţie ---

Slina "ealt,1'1: 
' Niiîiîe.'414nsa,

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
-

7 .1. Titular "'

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

� 1r,e.qt/obiectul Ven,itulnuaaal 
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-l!eneiatoi, de veilit încasat 
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8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

05.05.2021 ..........
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul 
de CONSILIER SUPERIOR 
CNP 

OLARU IULIAN 
la OI POCU - ME - SVPF 

, având funcţia 

, domiciliul 

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

it. � lft<iaqioliar fa. sOQfetfli' comm=iale, <om��etfji qtf��e, instituţti lfe. � ga;upai:1 ele 
mfer.a ecfoiioimi!.. .;Ni,nm,U:ihemBf.uJn · • -� ftuu!!ffl_su--alte o ... - emamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

Calitatea detinută sociale sau părţilor sociale 

h-\ ...... � 
- denumirea şi adresa -

de actiuni şi/sau a actiunilor 
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Unitatea 

- denumirea si adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
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I s.1 Beneficiarul el! cormoct: �
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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,

oţuUsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

-emnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
l - Data încheierii contractului 
I - Durata contractului 
:- Valoarea totală a contractului 

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

( 
Data completării 

05.05.2021 

Semnătura 

••........... ······· 


