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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata Şan/li Mft#i-A- V1'a:.8al având funcţia 
la_M--'---"'-'E:d;..a.;.._CNP  de iff Stf.uidu

domiciliul
,c 

_ __...______________________ , 
/ 

I 

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

propria răspundere că Împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jări 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

doblindirii 

� 

J ______ 
�

Suprafaţa 
Cota Modul de 

Titularul1 

parte dobândire 

-

[__---
----

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

2. Clădiri
Notă: se vor declara inclusiv cele a ate in alte Jări 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobAndirii 

o.Jo 

Su praf a ta Cota 
arte 

Modul de 
dobindire 

Titulorul2 

•categoriile indicate suni: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanJă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca 
Nr.de 
bucllti 

N7(}'i1JPJ '01 fflib J 

Anul de fabricaţie 

oloi, 

Modul de dobândire 

� Hi!P�- CUM M ,c>-ti� 

'tl 

f.E 
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CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: 
VENITUL NUMELE ADRESA 

1. Venituri din salarii
1.1 Titular
. . . . ...

:ş0w,u Mtre'A 

1.2 Soţ /soţie 
. . . . . .. 

Jowh, M1rci-1rr-1' 

1.3 Copii 
....... 

5rv nlAJ /JIHJ) f'J 
I' 

MIHlbTEJ?Ul EIJJCRi 
Sle-GP vtt41 &,,Jk,l,f 21� 
IHS7f1Ul(JL H,î ,::-: .• 

/!e ţQ:1]'fer .-� .. �� ·- ,.�::-�· 
-·

01re 

t11H - oP,'TE"e

,t l fr:•A. --;-/ F 
I 

2. Venituri din activităţi independente
2.1 Titular
....... 
2.2 Soţ /soţie 
. . . . . . .

11 

1n 

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 
GENERATOR DE VENIT 

lEr se,fcit1 ' UG ,:;7

�- ,�eMt>eu c� 

<!)F,'7E e_ 

-

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1 Titular

CINE A REALIZAT SURSA VENITIJLUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 
VENITIJL ADRESĂ GENERATOR DE VENIT 

· · · · · ·"

3.2 Soţ /soţie,etc . 
. . . . . . . 
4. Venituri din investiţii

VENITIJL ANUAL INCASA T 

fţ. /o'!J 
/CIG 

o!Jff 

JO.b/J/ 

/tf:J-,..J, 

VENITUL ANUAL INCASA T 

4 
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4. I Titular
....... 

-

4.2 Sot /soţie -r--. 
. . . . . .. 

5. Venituri din pensii
5.1 Titular / 
. . . . ... 

5.2 Soţ /soţie /V 

. . ... . .

6. Venituri din activităţi agricole
6. I Titular / 
. . ... . .

6.2 Soţ /soţie / 
....... 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc/
7.1 Titular I
....... 

7.2 Soţ /soţie I 
....... 

7.3 Copii I 
. . . . . .. 

8. Venituri din alte surse
8.1 Titular I 
. . . . . .. 

-----
-

8.2 Soţ /soţie \. ------
. . . . . ..

8.3 Copii 
I I I • ■ ♦ ■ 

* 1) Prin familie se fn/elege so/ul/sofia şi copiii aflafi Fn fntrefinerea acestora.

*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.

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

Data completării: 

/J. df .JoJ/ 

Semnătu'JIUt 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

6'Yo� /r2-4ldJ( 
�ltJ1'11 uJI�.• 

•
7 r· 

SubsemnatuVSubsemnata, � __ aag./f v,q. lţ' eLQt , având funcţia 
de {Ef SER.vi c/CI la ,tJ/N/6 TC:e.JIL EOtl c,ţ-ri-cÎ 
CNP  ,domiciliul 

 i  
f , , 

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

11. Asociat sau acţionarc la societăţi comerciale, companWsocietiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. l)recum si membru în asociadi, fundatii sau alte ore;anizatii nesruvemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
1.1 ...... 

� 
--

-----

-----

� ---

; 2. Calitatea de membru în organele ae conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
1 regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
1 economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor omanizatii. neeuvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficii lor 

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

----

----
«-- -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatillor profesionale si/sau sindicale.., -

... 1 ...... 

r r __:;,> 
I -----

� 
r--

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrate şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul oartidelorc oolitice, functia detinuti si denumirea oartidului oolitic

.I 
1 4 l. . . . . . .

� 

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Bereficiarul deoonlroct: numelt; Imtitu\ia Prcxmura pin TJJ:U Dala Durata Valoorea 

. âemmireaşioore;a oontra:tmiă: careafust contra:tului încheierii . oontioctului totalăa 

1 



Tdular ............. .. 

Sc,ţ!s::,tie ..•..... , ...•. _ 

� de gra:iu1 JI) aJe titularului 

Societăţi oomerciale/Panlllăfizică 
autoriiafă,' Mriapifimiliale/Cabn;e 
iniMdwle, cabimea9Xiale, s:x:ietăti 
c:ivileJIOfisonaleS:111 � civile 
}'.IOfisonale cu� limitatăaire 
�J10resîadeavoc'it/�IÎ2aţii 

�Fi 
.. 

cbumireaşi 
amil 

mwin\at 
contra:tul 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

oontra:tului 

C 

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. 

F 

Data completării 

C 

2 
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