
DECLARAŢIE DE AVERE 

f5nt/CI U 
la 

Subserpnatul/Subsemnata, 
de JN,2a7rR 6ca(gfQ 
CNP , domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Q 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Aclresa sau zona Categoria* Anftl 

doblndirli 

-

Suprafaţa Cota-
parte 

Modul de Titulâru11
)doblndlre 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

O 2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Anul (;ategona* debindlnl Suprafaţa

J9!Jo 1159 

l 

Titillaral1> 
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Sun� venitului: 
Cine a realizat venttnl 

Nume. adresa 

. 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ~ -

7 .1. Titular 
I 

7 .2. Soţ/soţie 

'I 

'
1

7 3 C .. 
1 • •  opu 

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

l-57Jhvci., '--·
f J../JfLJr I· 1 ,J.J,.

I 
MN,';U. 

1 8.2. Soţ/soţie 

: 8.3. Copii 

I 

C As'.4- (bQ?, I I I J ,' \ l>..v-n'e_ 9,t,_J{, 
' \ 

11 I N fC.,7i:?K.IJ I 
- , 

'.)....1 
'1- 1 

I. V C/1 Î) C. I
:, 

Serviciul prest1ţt/obiectul Venitul anual 

1enerator de venit tncuat 

" -

'Af.<H�'K -� 

;ţ, >fJ��T fit!>t:14 L .., 

·r \ I , 1..I.J?F ·niv A/ ...J 4/J//o 

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

Data completării 

./1.-.. 9.?.:.J!:9.P.-.!. ..... . 

o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE w"lţ/};_tJ.T)J}J 
Subse'!'natul/Subsemnata, 6z;,J,,.Jc, /., -&,__\:o� �

t � 
, având funcpa 

de IIJ,S'?ECTZ/ic 6C4t.d:R la /1\Jf.>'Pt=,r-� � y:;Jp?$6J 'â'-t1}a?,,n . � ' d ' �r V :::> f?,,, �, CNP 
 :, 

 ;:..wc. /. 7W  
_,

 'domiciliul  C. 0RANU 
Nf<lt I DK.4-%td--

) 

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

1. Asociat sau actfoft!lr I� socletitl comerciale, companli/societitf naţionale, fustitutfi de credit, grupuri de
Interes economic. precum sl membru în asodatil. 1'tnd�tii sau alte orellllizatH nemvernamentale: -

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
1.1 ...... -

-
- -

i. Calitatea de membru în org@llele de conducere, admlni&n11re şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/sodetiţilor, naţionale, ale instituţiiJor de credit, ale gruporllor de interes
economic. ale asoclatillor sau fundatillor ori ale altor On!anizatH neimvernamentale:

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

- -

3. Calitatea de membru ÎD cadrul asoclatiilor profesionale si/sau sindicale
- - -

3.1 ...... H1!H?i"Ru :"51 JJ J.J CA"r '1312 .li 1"/-4-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, aclministrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detiiiute m cadriil partidelor politice, functia detiiiuti si denumirea partidului politic
4.1. ..... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obtfnute ori aflate
în derulare în timpul exercitării func@or, mandatelor sau demnitiţilor publice finantşte de la bugetul de
stat, local şi din fonduri exterue ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acttonar mai orltar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de oontract ni.are1e., I ln5tituţia I Pnnxlura ?ID I T Jill Dota 

lw:Ul 
Valoorea

nPnl ln'IPWcr.m.Dl'lirea şi adresa W1lractantă: care a fust � romii totalăa 

1 
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Trtular ..
.
...•...• ·-· 

Soţl!Dţie ............ ,_ 

Rtrlede gradul 111 ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Sociemţi wmciale'PeJ - fizx:ă l'!Dlllil 

31mizată/ � fumiliale'CabirlE 
mviduale, cabine1e� 9Xietăţi 
civileporesicmlesau� civile 
poresionalew răc;pt.n.iere limitală care 
�potesiade mtro1l/Organi23ţii 

- • FlD'Xlativ. • . .. 11 IV'OI ,�, - • 

d:nurnimlşi malir$1t � OOt1lla:tu1ui 
adresa oonlradul 

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 

J1. O�. f)oj2 f

2 




