
DECLARAŢIE DE AVERE 

7 /2tlz-l..d17? IR_ Gr lfr/r;-/41f- , având funcţia
la /Y/N1�eJL G4cJc_d;Tlţ:;-,I" , 

Subsemnatul/Subsemnata, 

de g.er-/{'t/./e-K. 

CNP  ' ', domiciliul   
, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

o 

* 1) Prin familie se înţelege soţuVsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobina.irii 

---

------
--

Suprafaţa Cota-
oarte 

1___.;:, 

Modulae TitulanJll) dobindire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
ctravilane, 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. 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categori)* Anul Suprafaţa Cota- Modulde
Titular.uf> dobândiiii parte dobindire 

-=::::> 

-----
i..----

------
-

1 











Cine a realizat venitul 
Suna venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 2enerator de venit încasat 

7. Veni
t

uri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

__.-/' 
7 .2. Soţ/soţie ------

----
--

7.3. Copii --------- -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

;.2. Soţ/soţie ------
__.,,,... 

� 

8.3. Copii 

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

Data completării 

o 

6 



Subsemnatul/Subşemn
. 
ata, 

de CQN.06/Gf< 
CNP..2.J?/foe,/- /?-000, 

oEcLARAT
:

DEINTEREsE , &dv6)C�'2/ 
7]!:&{!M-'rf K Giclfr/1 MTÎ--- , av�nd f°cţia

la 71/'/"{( .f'� u L G .D cJ ci tl---P er-:� ,

( 

· -::7?e /oN'e 
, 

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

1. Asocfat sau acţionar la societitf comerciale, companWsocletitf naţionale, Instituţii de c:redfţ gr:upuri ,
interes economic. precum si membru iii asociatfL funclaffl sau alte orpnizatii neauvemamentale: 

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

de acţiuni şi/sau a actiunilo 
1.1 ...... J 

---
--

.l 
---- -

� 

-
2. Calitatea de memtiru Îli organele de conducere; adrnfţtfstrar.e şi control ..ie socfetifflor comercfale:, al
reglflor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor ae crecJJţ ale grupudlor de inter�
economic. ale as�tillor sau fimclatmor ori ale altor o. �atD nemivemamentale: I

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

----
-

-----

-�
3. Calitatea de membru in cadrul asoclatiilor profesionăle si/sau sfndicile I 
�. l ...... 

" _____, 
--

----

r -
4. ?ali�tea de membru în organele de conducere, � şi con�l, retribuite sau neretţibuitldetinute în cadrul oartrdelor politice.. fimdla detlnuti s1 denumirea oaitidulw nolltic 
4.1 ...... -

-

------
------

r 
---

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultau.- şi civile, obţinute ori aflai
. în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul a

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu socletiţi comerciale cu capital de stat sau uiide statul est
a onar ma oritar/minoritar:

Jmtitutia 
oontra.1anlă: 

Proamrapin 
careafust 

1 

TipJI 
oontra;:tului 

Data 
mieierii 

Durata 
rontra:ru1ui 

Vakuea 
tomlăa 

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight

janina.pascanu
Highlight



Trtuhr ........... ·-

Soţ,'9J\ie ............ -

Rudede � 11> a1eutu1arului 
............ 

Sociaati oomerciale'PeBmă fizică 
1l.llaÎ2ală' A.9JCiatii fimiliald� 
mividuale, cabindeamatt; mdăti
civileporesiooalew� civile 
poresiooalewrmputme limi1micare 

.) �?Oti:siadem«al�i:zatii-- • ·- • •• A • •-71 
"""•---n.a..._..._.� 

denmireaşi înltdinta a:xm:tului 
ooresa oontta'.tld 

/ 

/' 
/ 

/ 

-

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

I oontrooub 

-

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 Semnătura 

o 
.... r!..��(!..� .. &.?.� I

2 


