
Subsemnatul/Subsemnata,
de R...

C

DECLARA ŢIE DE A VERE 

6 n--H M \�fc (tJ\tţ\ fr:: . , ayând funcţia
la MJ N Î Ş</E� EA U cfeiEJ

l �
, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia 11 deţin următoarele:

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

o 

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ii Anul 
Adresa sau zona Categoria* 

dobândirii 

-  3 dllbt) 

I 

Cota-
Suprafaţa parte
,ocrotJ -

Moclulde
Tltnlaru11l

dobândire 

c.ut1rfr.wr Si1Jr-t ,,.��.-, 
� .lrNl 

IJ 

* 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. 

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

2. Clădiri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

li Anul Cota- Moilulde 
Adresş sau zona Categoria* Supf'l!faţa Titular.ul2• dobândirii . par.te dobândire

------
-

.----

I 
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( 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Ser.vjciul prestat/obiectul Venitul anual

Nume. ;&dresa aener.ator de venit a încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

-----

• 7.2. Soţ/soţie � i__----

-----
7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular --

-----
-

: 8.2. 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 

6 



J 

(_ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

�{;?l/42/ 
Subsemnatul/Subsemnata, Ş:f1t1'1 P'\! � utt- � k� 1\- . , , 3t"ând funcţia 
de ,ţctJisţq-efL, la fr\fr·H �Ul.. t;AUcff/e , 

CNP      , domiciliul 
; 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionşle, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru în asociatii, fundatii sau alte OJ'2anizatii nM711vemamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni si/sau a acţiunilor 

I.I. ..... � 

-----r 
----

I 

---
--:::::. 

2. Calitatea de membr-u în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale com.J!aniilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilol' ori ale altor onzanizatii neeuvemamentale:

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

___,-

("--

3. Calitatea de membru ÎR cadr.ul asociatiilor i>rofesionale si/sau sindicale
3.1 ..... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retritiuite sau neretribuite,
detinute În cadrul oartidelor oolitice. functia detinuti si denumirea nartidului oolitic 
4.1 ...... 

- . -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juriaici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de 1stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capitl!I de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul re contntt mmele, 

I 
lnstitu\ia 

fll'IUllTlele/denumireaşi ooresl contra:lanlă: 

I Plnmura (DO � Tipul 
care am oontra:tului

1 

Dala 

l oon�w I
Valoorea 

iixfrierii tolalăa 
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denwnirea şi încredinţat coottocllllui oontm.1Ului 
ooresa oontm.1UI 

Tltl..lb-•.• ,. ••• , ·�·�·" v 

/ 
Soţi� ............ -

V 
Rlrle de gradul 11> aJe titularului 

V............. 

Societăţi comen:iale'Per.nllă fizică V autoriza!ăl Aroapi ramiliale/Cabinere 

?-
mviduale, cabinete asociate, s:x:ietăti
civile JJUfusionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspuooere limitalăcare 
�proresiadewoca/�izaţii 

I �·�•1<111"-'ltale'FLl'rllii/ "�i:!) 

11 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 

2 
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