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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. 

_,.__ 20/0 

* 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),
,ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul presta:t/6bi�nl · Venifufanual 
Nume,adraa �enera-tor d� venit îit�asat 

7. Venituri .din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular . 

-

7 .2. SoVsoţie -

-

7.3. Copii -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular -

-

8.2. SoVsoţie -

-

8.3. Copii -

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. ·Asociat sau·acţionar la socieilţî' comerciale, cc,mpaoiiisocietifi n•tionale, instituţii de credit, grupuri-de
.,interes economic,_ preţţ1m şi memb� îifasociatii, fun4atîi s11.u.-alţe Ollf�Q�tii neeuvernamentale;

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1.. .... 

/ 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a actiunilor 

J.�1(;.aliţ�foi -�e. membru :ţn�· 9,rg}inel�· <le t6��ueete; •d��istfjre 0şiJ��ir�î JOe;s6ţle�ţDor_ f?!)ttlJ�iale, âţe ·._

-�•or. �ut-Oj�m� �•e cpm�•J!iilO�/so�!eţ;lţil<{r na,onal�jl:ale' h1stituţiilor de credit; ale' trupurilor de inteh;s.
e«.nomic, alţ ast>ţ_iatlilor ,Şan t'11ncl•tU1oi; �f raie altor oreapizafii n�u:terQ��ţ: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... / 

•· 

3.1.. .... 
/ 

/ 

::4.- .. fâli�t�•:�de i ttl_tllibriJ · ÎJ! . oigân_�le ��t co,lfd���re; �dDliÎi�ţni!e ş!, 'co�ţiolţ ��tribuite_liu �e��tn�uite,. 
detinuteto·cadruloartidelor oolitice.fuii�tia detinlÎtJ si deninnirea•parţid�lui ooli_tic,,, .. ;-" ,<:, :. :; ..• ·-.. :� .. "". 
4.1...... _/' 

/ 

5� Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, c·o11sultanţă juridică, consultanţă şi civile� obfinute ori aflate, 
În deruiare în timpul exercitării funcţiifor, m.aÎidatelof sau demnităţilor publice finanţate de la· bugetul d� 
sta(iocaLşi din fonduri ext�rn� ori încbeiâte cu societăţi'conierci�le cu·.capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritai/1ţ1jnoritar; •. - . ',, ' · ' , . · 

-
· · · · - · . ·.. · ·_ -- · 

5.1 Beneficiaruldeoontractmnnele, I Iffititulia I Prcmluraprin I Tlpl.ll D.ua I lAmna I ValooreaT'lfflllmf"1f.ldmumireaşi adresi c.mtraciantă: carea fost cootractu1ui îrrreierii contra:tu1ui to1a1ăa 
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denumirea şi hlwinlat crntraclului cootra:lului 
ooresa coolioclul 

TituJar . ..... ... ...... 

Soţl&Jlie ............ -

Rudede gradul l11 aleti:tularului 
............ 

Societăţi cormciale'Pers:miă fizicii 
autcmată' A9Xiatii familiale/� 
�cabinete� s:icieffiti 
civilepro:resicmle sau 9Xietăp civile 
profusicmlecută<;ptmere limilatăcare 
desmşooiă proresiade avocat/ Organizaţii 
rt:21. l\/l'Jrullffl11a1e'Fl:n:iatiil Nniatif) 

l) 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 pubJic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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Semnătura
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