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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemn�tu�ata,
de 014 la 
CNP 'domiciliul 

� 
, aviod funcţia 

- - de"v�Z, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

*1) 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. 

< 

* 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 bunuri1or proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
1ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

1 











7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. V�nîtwi 'din alte surse
. ' . . . . .. ... . �. ·- � ·:· � "-· . . ... . .. , 

8.1. Titular 

8.2. 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 

.. . 3.( t.?f..: .. 1. el.!.? 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ��Ă:.,_ �� , având funcţia 
de h� la ,y,(r C?rU?IT1'
CNP

�M ·, 
 

 

;r,, domiciliul

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1.. .... - ---

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ..... . 

3. Calitatea de membrq Îll �.adrul_11socia "ilor rofesiQiiale i/sau sindliîi.f(l!��i/:i:ii�,!tt:'z?l�{if$1,ir$���if
3.1. ..... 

:��!:�;ţ�::ltifl::•���t��ţ��=-\���t 
stati lo�I şi (Jin ţ9g«JdriJt�tue <fri i,�c�eiate cu şocietlţi c<,,1Îlerţjale:(iţt <ţ�pital ţl�'_$.f Pf f�Ji. tfi!de s

<
t.-tul este 

jţC 'opir.mt'9dJlitl�JnQntăr.: · . . · . . 
. ·.·.· ·.: ·-. · · . · . · ., .· ,,, . '.: 

. 

5.1 Beneficiarulderontractmmele, Jmtitupa Prcx:oourapin Tqxil Dala Durata Valoorea 
le/denumirea · adresa cx:ntndmtă: careafat CCJ1traju}ui îoc.heierii <XJntndului tolalăa 
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T:dular ........... ·-· 

Soţ/sape .............. . 

Rudede gndull ale titularului 

Sociaăpcamciale/�fi:zicii 
autrnzală/ Airoapi fimiliale'Cabn-re 
�cabinerelHJCim; !Dciaăti 
civileporesicmle sau 9JCieffiti civile 
poresirnale cutăsp.mere limi1ată care 
desfişErăpufesiadeavrxat/Organizapi 

..-n<rnnPnl�Wp •• 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l 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 

· ····· ·· 
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