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DECLARA ŢIE DE A VERE

Su bsemnatuUSubsemnata,
de
S o ,I-Y1 e .,,..
CNP

/

C,CO')Io I I o

, având

funcţia

la

o

+2- , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
că împreună cu familia 1> deţin următoarele:

declaraţii,

declar pe proprie

răspundere

*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 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.

1

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2)

casă

de locuit; (3)

casă

vacanţă;

de

(4)

spaţii

comerciale/de

producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

maşini

agricole,

şalupe,

iahturi

şi

soţul/soţia,

copilul),

alte mijloace de transport

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
numismatică,

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se
la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a
ultimele 12 luni

căror

valoare

depăşeşte

3.000 de euro fiecare,

2

află

şi

sau nu pe teritoriul României

bunuri imobile

înstrăinate

îr

IV. Active financiare
· 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

investire,

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau

instituţii

financiare din

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe
acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

împrumuturi acordate,

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturor

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv

investiţiile şi participările

în

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate,
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

obligaţiuni);

(2

3. Alte active

producătoare

de venituri nete, care Însumate

depăşesc

echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în

străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

alte

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în

străinătate.

--··
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2.

Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi

trataţiile

4

uzuale primite din partea rudelor de gradul I

şi

al 11-lec

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din
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1. Venituri din salarii ,
1.1. Titular
1.2.

Soţ/soţie
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2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2.

Soţ/soţie

ţi

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor
3.1. Titular
3.2.

Soţ/soţie
q_

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2.

Soţ/soţie

"

5. Venituri din pensii
5.1 . Titular
5.2.

Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2.

I

"

Soţ/soţie
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
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7 .1. Titular
7.2.

Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
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8.2.

Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

Data completării
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potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

DECLARAŢIE
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, având

funcţia
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-----------------l

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

Unitatea
- denumirea şi adresa -

declaraţii,

declar pe propria

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

răspundere:

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1. .....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1. .. ...

4.1. .. . ..

5. Contracte, inclusiv cele de asisfen1i juridică, consultanţi juridici, consaltan1i şi civile, obpnute ori a
ia ..,.lare în timpul exercitlrii funqiilor, mandatelor sau demnitlti)or publice fmanţate de la bugetul
staţ. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul
a
ma·ntarlmmoritar.
5.1 Beneficiarul decootroct ntmele,
umele'ckmnnirea şi ooresi

Valoon
totalăi

1

denumirmşi

înrnrlintat

oclresa

oontra:rul

contra:rului

contra:rului

( 'l

Trtular ........... rn•

J

Soţ/soţie ...............

Rooede gralul 11Jale titularului

............
&riaăţi comerciale'Pffinmăfizică

I
I

autorizată/ Alroaţii fumiliale' c:abinete

individualt; cabînetea9XÎatf; ~iaăţi
civile JXO:fesionale ~~civile
ţroresionale cu răspurnre limitată care
des1ă<puă ţrofesiade avocat! Orgmizaţii
neguvemamentale'Funclatiil Asxiaţii2)

-

-----

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

2
)

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

Data completării

<2f:.f?.f;...~..<..'t......

2

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

DECLARA ŢIE DE AVERE

I, lr'A/f-e/t.1 Gli- - ,9-/JRI:,,.#
Ia

5'C',, A-:~/ 'f ti Ol~l 7EII-P'J ✓RL
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, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
că împreună cu familia 1> deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege

soţul/soţia şi

copiii

, având funcţia

aflaţi

în

declaraţii,

întreţinerea

declar pe proprie

răspundere

acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1/1

* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2.

Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

IJ,l/av,;, / ~ - /t;/8 , 'Jir-1-3
Se, ,F

tf -J...,

0

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2)

casă

de locuit; (3)

casă

vacanţă;

de

(4)

spaţii

comerciale/de

producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

'- .

maşini

agricole,

şalupe,

iahturi

şi

soţul/soţia,

copilul),

alte mijloace de transport

.. .
'

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
numismatică,

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se
la momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a
ultimele 12 luni

căror

valoare

depăşeşte

3.000 de euro fiecare,

2

află

şi

sau nu pe teritoriul României

bunuri imobile

înstrăinate

î,

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

investire,

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în

bănci

sau

instituţii

financiare din

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe
acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

împrumuturi acordate,

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturor

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv

acţiuni

investiţiile şi participările

în

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare definute (titluri de stat, certificate,
sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

obligaţiuni);

(:

3. Alte active

producătoare

de venituri nete, care Însumate

depăşesc

echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în

străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

alte

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în

străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2.

Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al JJ-kt,

4

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din

străinătate.
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1. Venituri din salarii
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1.1. Titular
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1.2. Ş0ţtsoţie

c,flep T0 /J t-t'J-Jlru+R.lll
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CON'/ltiee lOcA-l /JtVt.
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CO/J~~·l
J

~

1.3. Copii

,,.....--:::

.

,,

2. Venituri din

activităţi

independente

'

,•

2.1. Titular
2.2.

SJ)ţh;oţie

-,f-✓/'t,C,,tii:.,·

K,tJl/'/)e-J/ &J(?l)ha,
QÂ.tl

4-~l?J.
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor·

.

3.1. Titular

-

3.2.

c.t:,n,J/IJ,./ 11-iT6eME/J~

Soţ/soţie

/__

/

/

...

4. Venituri din
4.1. Titular
4.2.

investiţii

Soţ/soţie

"

/

~

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

.,
..?

5.2.

Soţ/soţie

~
"'

6. Venituri din activităJi agricole

:i

6.1. Titular

7
6.2.

Soţ/soţie

-

c_

5

'

I

7. Venituri 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

8.2.

Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura

Data completării
f)+.oţ. ,!.{)/9
..............................

6

DECLARAŢIE

Subsemn tul/Sub~~
de ~..-vvirv.'w

-/f;,J,;;-•

CNP

1.:r- 3 04 J,;ţ-~I ()O .ţ.-L

At/d 4-/uv

DE INTERESE

G-1/ .

J'C ,, /}-R..IJ G0✓1'€l 7i;:A-M 1VR L

, domiciliul

70/JN:7', ✓ff t1[te..z4r, I-/R -13 '7

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

C,0/Pl=l_

'Fr",ttYJ

declar pe propria

răspundere:

'

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

✓Rl

Unitatea
_.

declaraţii,

, (' ✓EV.

s

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa1.1. .....4.t~

' având funcţia

,4-t)b t?«

la

Valoarea beneficiilor

1--------'---'------d_e_n_u_m_ir_e_a__,_şi_a_d_re_s_a_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2.L .....

· ..lor
3.1 ......

4.1. .. ...

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultantă juridică, consultanţi şi civile, obţinute ori aOati
în derulare în timpul exercitlrii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul di
stat, local şi din fonduri ex.terile ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est◄
a · ar ma·oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de ronmrt nunele,
Jratitutia
Proarlura prin
Tlplll
Dala
Durata
Valoorea
rnnele'denurnireaşi a1resi
contimantă:
careafust
contra:tului
încheierii
contra:tului
totală a
1

denumirea şi

roresa

înawin\at

cootran.tlui

cootran.tlui

cootranJl

Trtular ...............

Soţ/9:lţie .. .............

1

Rudede gtaiul 1>ale titularului

............
Socieffiti comerciale/Peramifizică
autcrizată! NOOatii fumiliale' Cabinae

individuale., cabinae a<roate,

~

/

'

I/

~

civile_tr0resiooale sau 9Jciaăti civile
_tr0resiooale ru rapurrlre limita1ăcare
des1ăµuăţrofesiadeavocat/~

neguvemamentale/Fundatiif ~
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
so,cietăţilor 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.
I)
2
)

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura

completării

........ 5-.~................... .

.. P.:t.:ţ!f..: ..~q(~..........

2

DECLARA ŢIE DE A VERE

Subsemnatul/Subse
C,l),u 0r
de

ata,

având

'@ _

/ ffd>G' M /I Co::/-G, domiciliul

CNP

I

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
că împreună cu familia t) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege

funcţia

la

soţul/soţia şi

copiii

aflaţi

declaraţii,

declar pe proprie

răspundere

în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Comrte

* 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),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2.

Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

*

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2)

casă

de locuit; (3)

casă

vacanţă;

de

(4)

spaţii

comerciale/de

producţie.

*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.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

maşini

agricole,

şalupe,

iahturi

şi

alte mijloace de transport

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
numismatică,

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se
la momentul declarării.

află

sau nu pe teritoriul României

Anal dobindirii

III. Bunuri mobile, a
ultimele 12 luni

căror

valoare

depăşeşte

3.000 de euro fiecare,

2

şi

bunuri imobile

înstrăinate

îi

::

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

investire,

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau

instituţii

financiare din

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe
acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

împrumuturi acordate,

dacă

valoarea de

piaţă însumată

a tuturor

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile

şi participările

în

străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate,
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

obligaţiuni);

(;

3. Alte active

producătoare

de venituri nete, care însumate

depăşesc

echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în

străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

şi

alte

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în

străinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

1.1. Titular

1.2.

Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-let.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:

--~

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din

:)iâ i- i

...

~

.-'.:

;,\.'./,

1. Venituri din salarii

{{ ·.

\.:,:

'.',",;,_;·

străinătate.

......

. :·.

'
'

· ~•:/'.
JaCâlat
".::._~K
r-·•

,•.·
Senidut

.,;v ·:,

•·?,

.

1.1. Titular
1.2.

Soţ/soţie

1.3. Copii
'

2. Venituri din

activităţi

independente

2.1. Titular
2.2.

Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2.

Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1 . Titular
4.2.

Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

I'

\J1Ut~

./)~

2/b

A

5 .2.

Soţ/soţie

\./Jrw~

l[lr~al\..

I

6. Venituri din activităfi agricole
6.1. Titular
6.2.

,/2- 2-o-O

Soţ/soţie
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7. Venituri 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
8.2.

Soţ/soţie

8.3. Copii

{) ,~ ?JPrezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

şi răspund

Data completării

.....(~.~.'?.~::.~ .~c:l...
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potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Su semna a,
de
~
CNP

DE INTERESE

V
__l~t;J
~,/l,
_ Y!.
__a_:.,__J
__y/µ
__M_
la

l#a:;;n li odl,/{;, domiciliul

Unitatea
- denumirea şi adresa -

~

3.1. .....

declaraţii,

declar pe propria

Calitatea deţinută

,..___

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.1. .. .. .

, având

funcţia

~• ~

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

1.1. .....

I"_~___, _ _

Calitatea deţinută

-

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

răspundere:

'

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

Valoarea beneficiilor

---

4.1.. ... .

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanti şi civile, obţinute ori a
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnititilor publice rananţate de la bugetul
stat, loeal şi din fonduri exterae ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul
a · aar ma·oritar/minoritar:
Valoon
Instituţia
Durata
5.1 Beneficiarul de cootra:t mmele,
PnxmuraJX:În
lDTleleldenumireaşi ooresa
încheierii
totală :
careafoo:
1

cknumireaşi

ooresa

încroomţlt

contra:rului

contra:rului

contra:rul

Trtular ...............

Soţ/s:,ţie ...............

~

Rude de grajul 11Jale titularului

............

.,--

Socieffiti OOlllelciale'Per.mriăfizică
autorizată! kroaţii fumiliale/ Cabinete

individualt; cabinete~ meffiti
civile JXUfesiooale sru rocietăti civile
puiesionale cu răspurme limitată care

.,.-/"

desfăpnăpufisiadeavocat/~

neguvemamentale'Fundaţii/ kn;iaţii2)

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

Prezenta declaraţie constituie act public
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data

şi răspund

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

completării

.........J~. . ~.0.. .=?.f?.l 1

···········~

2

····

