
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
de ~mţlb'cP 

CNP 
la ~ 11',ef' 

, domiciliul ?ifef ~ M. ~ 

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. 

--· --
Supr«faţa 

-

* 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 de vacanţă; (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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Marea Nr. de budţi 

/pr A ţ)t)()/ 

l!Jhf/) " X(!) bt, 

.---.... -- -
SC- .-----

- .--· 

-
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

. 
'" . T:: ' 

_.,:'-~';?~~--rl Aaul dobindirli Va~~ 

·- ~ ----
- - ------- --- - · - --· -
- · - · -

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

.Persoaaa eitre care s-a 
tastrlinat 

·- - - -- --
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IV. Active financiare 

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

NOTĂ: 
Se vor declara ,inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

I . , ... are admillittreazi 
:'·;,,,,;·sl.._, ..... ' 

----

-

--

Valata 

- -
- --

.' ," 

~lazi ; ·. ::".'>, :·::;; . ·. .. ',, ,.. ~- ., 

--
,--

-
*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 şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Tipul* 

--
-- - -

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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 şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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-ka. 
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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 străinătate . 

·. ,'• ,t i ,& ' 

~• ~tv•itld ,.,.,.,6 , .. X,,',. .·... . , 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

; Slinaveakului: 
.. '.i umele, ătlnsa 

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 / 

I 
4. Venituri din investiţii I 
4.1. Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţie I 

I 
5. Venituri din pensii I 
5.1. Titular V 

I 
5.2. Soţ/soţie I 

I 
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular / 

I 
6.2. Soţ/soţie / 

5 

/ 

,, 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 



... 

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 rJtf{/1'/ !J 

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 Semnătura 

.. I!) .. tţ . ?.9.1.S ...•........ ............ ~ ......... . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 8:Jt-JslL,'eR 

, având funcţia 
la fli,t.t4h,â 1o ~ef 

CNP LY-SOltoP1loo 19 , domiciliul foţ/4.f &1>~ t/1> • 52 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ..... . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. .... . 

3.1. ..... 

Calitatea deţinută părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori a 
în ilendare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităp.lor publice finanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul 
a · nar ma· oritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de oontroct: numele,, 
prenumele/denumirea şi a1rext 

1 

Tipul 
OOfl1rajuJuj 

Data 
încheierii 

Durata Valoore 
totalăa 



denumirea şi încmlinţat cootra:rului cootra:rului 
ooresa COfl1raju} 

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

' -v 
Scţ'soţie ............... 

/ 
V 

Rooe oo graiul 11
J ale titularului / ............ 

/ 
Societăti cmierciale'Penmnă fizică / autoozată/ MJciaţii :fumiliale/ Cabinete 

V individual~ ooinete ~ mernti 
civile rrofusiooale siu ~ civile 

~ rroresiooale cu ră5purme limitată care 
~ rrofesiaoo avocat/ Org;.mi2aţii 
nPOI- =• ==Fundaţii/~) 

I) 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 public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

ffi. .. ţlf.. .l..~!.~ ............... . ......... ......... Î-f!! ... ......... . 
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J 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

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 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 de vacanţă; (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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

0{1 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate ÎI 

ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

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

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 investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deJinute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
ac/iuni sau părJi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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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, bunur.i achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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 I Mea 
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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 străinătate. 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii - -

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. 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 

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

Data completării Semnătura 

....... .11.o.~JR.1~ ...... . .............. i .. : ....... . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de j Vl {J/ltf:c:fo,,1 CA--, . y 

f l81,ff4 l4 , , având funcţia 
fr> U( u v1 llr TQţlJIPf ' 

CNP ik, o; 1 (f- li 091'0 , domiciliul Co n1 . ro (J ®i I M vl h 0«i di 1l. ()J kU4? - G ftt/ă'1{/1f . 
' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. . .... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ..... . 

4.1. .. . .. 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

--

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori afl 
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul 
a · nar ma· oritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de cootra::t nunek; 

umele'dmumirea şi oorest 
Proorlurapin 

careaics: 

1 

lipul 
oontra::tului 

Data 
încheierii 

Durata V~ 
totalăa 



:: 

denumireaşi înaooinţat controcrului cmtra:tului 
ooresa cootra::tul 

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

- - - -- -
Soţ'soţie ....... .. ...... 

~ - - -- -
Rooe de graJul 11 Jale titularului 
............ - -- - - -
Sooaăti canerciale'Pmmriă fizică 
autorizalăl Asxiaţii fumiliale/Cabinete 
individual½ cabinete~ ~ 
civile iroiesiooale sau~ civile 
iroresiooaleru ra;plllme limitată care '--

~ irofesiade avocat/~ - ,-- - - -
neer .,., , ..... .wlv Fuooatiif AsJciatii2) 

I) 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 public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

. . . . . . . IJ.. P. f : .. .I.~ ......... . 

Semnătura 

•••••••••••••••••••••• ~ ••• i ••••••• 
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.;; .. 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 12fFf .tz~N! 

z~~to1¼tf<[+a CNP 

M f. e_r-f}t; li 1J61Nfh , având funcţia 
la · __._P_1l_7..:.:..M--=----=---A~1Z~îif?.....___,_T....:;;.O_P--"-l -'--f ~/------

T~f l f7 et+vz ftt; - tlftEJZtf/. , domiciliul 
1J ff' 21, 

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 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 de vacanţă; (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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate î11 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

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

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 şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 



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 şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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 trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

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. 

- ., 'iÎ~~:,V~-
,c , .. w' ' ,/'.'L. >:" :;{tî c:s,}: ..,;;.:;"J/ae:J.Vqftf;-:\}> ,,c;s~ 

1. Venituri din salarii ,~ 

1.1. Titular -~~l~J?. 12.t FieEHT . ~3. 1, 2 'J, 
-

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosin/ei bunurilor 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole " "' 
'eli 

6.1 . Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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/ 
7.2. Soţ/soţie 

/ 

/ 

7.3. Copii 

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 

.. I A~. ~.k:. t!i.t. ~ ..... . 
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ll.lJ1. oe, u1, 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, f1 'f ~ e_ ia-~ l } L l·R & ft 
de rz 13-F f f2E trr ~--=--la:-~ ---'p'---'-v2---<l ....... tt___,_A.....,._Q ....... /_11-_ v_o_P_L_E_, /-- , având funcţia 

' 
CNP i(JoGoVxf22f9 , domiciliul 10 P 1- ET tt}- 1Z- &S- f; E~ E 12.t'ly 

ID L J:ioV- r;,7,:; fJ P • '2 l t 
' cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1. 1. ..... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 . .. .. . 

4.1. ... .. 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aOat 
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate He la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
a · nar ma· ritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contra::t:: nurnek; Jnstitutia Procedura prin TipUl Data Om11a Valoorea 

tmele'denumireaşi ooresa con1ra:tantă: care a fost contra::tului încheierii contra:tuJui totală a 
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denumirea şi îrxnrlinţat cootra:tului cootra:tului 
ooresa cootra:ru1 

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

Soţ'9Jţie .. ......... ··-

Rooe de grooul l1
J ale titularului 

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

Sooaăti ccrmciale'J>er!mr,ăfizicii 

autoom Arociatii :fumiliale/ Cabinete 
~cabinete~ ~ 
civile _rrofesiooale sau~ civile 
pofesionale ru răspJrme limitată care 
~poresiadeavcxa/ ~ 
--- I Fundatii/ A.~~j2) !.-~ __lklll!011U1V , _ ·~ 

I) 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 public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

· Data completării 

.... . l-:: .. f.l.G.::.c.cQ./.9. .. . ........... ~~~ .. '. .....•... 
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