
DECLARA ŢIE DE A VERE 

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

o 

*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. 

- - - -
Aaresa sau zona 

·--

�ategoria* 
Anul 

J dobândirii. 

� 

_,,,, 

Cota-Suprafaţa ,oarte

' M'odulde 'Ilitular:ulJ> 
_dobândir,e_ -- -

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

O *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. 

Categofi2! *
.&nul

d �â d. .. Suprafaţaou_n nm 1 

l 

Cot'� 

rite 

--Modul de 
dol>ândire 

CT12-'\l-C' 

QX"lL,'1--c.... 

Titiiluul�> 
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( 

- - -
€ine ,a,·realiz3t venitul 

.� 
Syrs_aţ venjtqluf: 
Nome. adresa 

1 .• Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7. I. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3.Copii 

-
8. Venituri din q/tf# surse
8.1. Titular 

��ţ'\'--'.."n\(.CYK&Af. 

. -�- Sgţ,lE;eţie c.ci>1i
�'E't-1 

� �u... �)(.A� 
8.3. Copii 

� 
� '---"' � vF-A Nu f?i��� 

- •. ·-- -
---

./\<Pi<:.._ 
r 

@lS. 

-R-Pî� 

-

Ser.viciul prestat/oBiectul "Venitul anual 
- ,e:eneratof de venit I, Încasat 

- .. -

' -

, ___ - -- - -
- - -

<?.klNn�� 'w \J/\.kr ·;ţ.qOD� 

ru_ ... �� 2-S-�'2ct.: 
' 

��'e I '9,oo Q.;> N 

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

Data completării 

... 9.5:.:.9.?.: : .... f!P..� 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

03:!Pf� 
-611bscmuattJIISubsemnata, � Ct'\� � Gs.bNe:<b., �C'0o... , având funcţia 
de � ajD,,J, , (?SPW!'<:..iţ la _Ql __ J:s::,Q,H, .............. --ts-· .... �-.... ' __________ _

( 

, 

CNP  , domiciliul 
 . . .

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

1. Asocişt s1u1 acţion@r la socie�ţi' comer.ci@le, comp@dii/so·cietijţi n�ţţonale, instituţii de credit, gr.upuFl de·
interes economic. brecufu si>meiîlbr.u în�asociatih fuiîdatii sau.alte oriaiîizatii iîeeu:vemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
I de actiuni si/sau a actiunilor 

t.l.. .... .----

. / 
t" ------

2. Cşlitateţi de membi:u în organele de conduceFe, administrare şi control ale societiţiloc comer-ciale, ,ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor. naţionale, ale instituţiilor. de credit, ale gr.up1-rilor ae interes
economic, ale,asociatiilor, sau lunaatiilor om ale altor ore:anizatii neeuvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... .. 

C 
I ._ 

I 

I 

9� Calitatea de membfuJ.1 în cadrul asociatiilor pr,ofesionale si/sau sindicale _ 
-

- -
3.1. ..... 

r 

4� Oalitf,ltea de membru în organele de conducere, aaministrare şi control, retribui.te sau -neretf.ibÎIÎte, 
detinute în-cadrul1:partidelor. 1>olitice,lfunctfa 6etlnuti şi denumirea partiauluii.politic 
4.1 .•.... 

/ 
,,......-. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juriaici, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori' aflate
în derulare în ·timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitifilor putilice finanţate de la bugetul de
st3t, local şi din fonduri exter,ne or.i' Încheiate cu societăţi comerciale cq capital de stat sau �ode statul este
actionar :maiori4tr/minoritar-: - ..
5.1 Beneficiarul d! contract numele, 

I 
Instituţia Prnmuraµin Tipul Ddta 

I =LU I 
Valoorea

le/denumirea�; adresi cootra:1an1ă: carea rost controctulw îocreierii totalăa 

1 



demmireaşi incredirţi contra:tului contra:tului 
a:lresa contra1Ul 

Trtular .......... ··-
-

Soţ/soţie .. ......... ··-

I -
Rude de giaiul 11> ale titularului ..... 

I. . .. . .. . .. . . 

Societăţi c:ornm:iale' Pem:mă fizică 
autorizalăl �i familiale/ Cabinere )individuale, cabiooe � !roaăţÎ -

civile pufesionale sa.i societăţi civile 
( 

----
--

� pufesiooale cu� limimtăcare ---

( 
�pufesiacleavocat/�i

I oem,- .....:...• Ftmliv .A cnN'.ltijZ} 

1 > Prin n1de 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 soc ial 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 Semnătura 

................ � ........ 
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