
DECLARA ŢIE DE A VERE 

' 
cunoscând preved ile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu famma0 deţin următoarele: 

* 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.

I Anul .Adl'esa sau zona 
� I Gatego� i dobiiidlifili'l 

/ 
------/ 

/ / 
/ 

/ 

: 

€ofil-
Sup�fatl !Dâlfte 

/ 
/ 

/ 
V 

•Modul de
CJ!ituh}ra.l,) d'obAndire 

. 

,,,.. 

-----

I I� 

I 
I 

/ 
• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

( -.. .. avilane, 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. 

.Adreaa sau. zona Gategoria* 
Cota- Modul de 

1. 
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: I� Sur.sa venitului: Cine 81 realizat venitul I• 

,� Nume. ,a<ir,esa a -
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7.2. Soţ/soţie / 
/ 

7.3. Cypii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular VII-/Yl� 
� Â11 R.J'iN I- iku.�A-

Soţ/soţie 

8.3. Copii 

� 

/ 

i---
� 

/ 
/ 

/ / -
/ / 

/ 
-

Vobc.lleeE- J/�9i 
'IJ�I.IL E/..edlDl!k fl� 

: Semaiull_pr.estat/oliiecful Venitul.tnuall
,u:enenitoi, de venit ,, ,iiicas�t ; 

----
/ / 

/ / 
/ 

/ 
/ , 

• 

/4,f?)/e/ 
/Nbemµ�.J(EQ� 

� N'LJ e --1,..seNAf icomE11eA- 1 'Jil. ,.ffJ k, 
!ti��/lila.,, I 

Q I 

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

Data corn pletirii 

( ��!tfjt-f;;p)
Selfmătura

ff0

o 
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: 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de /N..J?{i:î'o'2-

CNP  '1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
6?) 2/ f :Z.1"tJ4: "lc2/,

, având funcţia 

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

1î. Asocitat say tt,cţion@f. la societiţl· comeirciale, companii/societifi uaţ,ionale, iiultituffi de cteait, giqpum de 
·infe'tes economia.1oncum.si,memlh:u în,asociatii.lunilatii sau,alte o.· . ,..u: DIMRIVemamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

---- de actiuni si/sau a actiunilor 
1.1 ...... __.,..,,,.. -----

�.
__,,,...,.,. V � 

/ / / 
/ / 

/ 
/ / 

2. Oalitateai cJe meîi:lbi1u, în orga.ileie de conducere, °'arginisn,ar,e şi control ale societiţilbr, comerclale, âle
�giilor ,autonome, 1ale comp�nillor/soaietlţjlot ntfioiî-1,e, ale iilstitufillop ele credit, ale grupur,Uor, de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor. ot:lf ale altoi! omanizatti nemiver.namentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - --� 
2.1 ...... ..,...,..-- � --

/ -----

/ / � 

/ / / 
/ / / 

3. Calitatea de menibim în cacmdlĂsociaffilo111>rofesionale si/stm siftdfcale
,_ 

1 ...... ....--- ---- ------
t-

� / ----------

/ / ./' 
/ / / 

/ / / 
4. C3libţtea ae membru în otpnele de co�dyceire, .administtrare şi control, :rretmbuite sau neretf,il>u:ite,
cletfnute ,in1 cadmii naml8elol' ·Dolitice.1uliatfa cle.tinutl si, denumirea oalftidului•noiitic
4.1 ...... / � 

/ ----

/ / 
( / 

5. Cbn�cte, inclusiv cele de asistenţf,�uridici; consultant' juridici, consultaîÎ� şl civile, obpng.te ori' aii11te 
1�m aeru.lan iii ffiiRlil eiercitfm' fun�ilor, mand@telor sau1 aemnitiţilor :publice Jlnaiitpte ile la bugetul ile 

s�t, lociJ!,şi am ifonaum exter.ne oiii. înclieiate cu societif
i 

comerciale cu c@pital de stat sau unde statffil este 
actionar maJol!itar/Diinoritar: 
5.1 Bereficimul decootra:trnmele, Inc;tituţia Prmmmpin Ttpll llia 

Îm=Lri 
Valoorea

�dern.rnirea�ooresi camoctanfă: careafust cmtra:tuILri urheierii tomlăa 

1 
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Tttula-........... ·-

Soţi* ............ _ 

Rwe de gndd 11> ale titularului
............ 

Societatîcomerciale/Pasmăfrzică 
aulrJD2a1ăl � fumiliale/Cabin:.-te
mvidmle,cabirefean:iate, !n:Îetăţicivilepuresomlesauoocielăticiwe
puresionalecu[ăc;pJlme limi1atăcare
(--făµnăpufe<.;iadefMriJt/Organi2a\ii

uvemamentale/ '� ,\ . '::"' 

_,_, . ... 

demmireaşi 
adrexl

/ 
I 

I 

îooedintat contra:tului
ca ma:tul

/ ,/ 

/ I 

I 
I 

/ 

/'I 

j 

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

cootialului
/ 

I 
I 

I 

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 

/f'-ot,. '1'o// 

� .................................. 3/ .. 
C ( '1_a. Zw_tu/kh.. .lkţiaJ:e· 

J 

Semnătura 
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