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{/,9:J.JJ__F , ,,având funcţia 
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1

�J1/ dV .() (/,<Jj'L_<_//,i 
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 'l deţin următoarele: 

*I) Prin fami I ie 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. 

@ategoria"' 

/f ;;l)� 

Moaulkde 

do1>ândi e 

f'ovqk'f 

�t(,� 
r' 

.. 

* Categorii le indicate sunt: (I) 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. 

I 











Sursa venitului: ' Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume, adresa - generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular / 
V 

� 
7.2. SoVsoţie 

./ 
/ 

� 
7.3. Copii 

8. Venituri din alJe surse � 
8. I. Titular � 

8.2. Soţ/soţie � 
./ 

V 

8.3. Copii � 
_,,,;/' 

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

Data completării 

.f!..�<'�'. .. fk(.-f. ..... . 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

. I .), IUi'!, LU IU

I 

1NTR.l\RE /._:S 
,__1-..!.:EŞl.:..;.,;:RE�====-

Su bscmnatul/Subsemnata, � /L..1�.s-e:-,·/' \)./J,_f I::_ -S... , având functia 
de 3-??F '77,f,c.'-,tf. la LJ.E',{)/5 P/Jl , .-îf c/ ,;/ji_,a;,/'� , 

CNP                                  , domiciliul co,,v.; 5--/�-A--N/�J�:.rv� /qJ „ (,,41..d"La./ 

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

I.!. ..... 

2.1 ...... 

Unitatea 
-denumirea şi adresa-

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinutrt 

--

Calitatea deţinută 

r:ofesionale 

/ 

sociale sau 

de acţiuni 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Valoruea 



prenLunele/denumirea şi adresa contraclmilă: au-eatost contmctului încheietii contmctul ui toral1a 
denwnin:aşi îruedin(at conuactului conouctului 

oclresa conu1:ictul 
Titular ............... 

_) 

So\f�c . .............. 

Rudedegradul J'laJeti tularului 
. . . . . . . . . . . .

Societăp c.omen::iale/ Petsoană fizicii 
autorrzată/ Asociaţ.ii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăp 
civile protesimdc sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
dcsfăşoaiă profesia de avocat/ O�izaţii 
ne!..JUVernamentalel Fundapi/ AsociapPl 

1> Prin rude de gradul 1 se în\e leg e părin\i p e  lini e ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor decla ra numele, denumirea şi adresa beneficiarului de c o ntract unde, prin ca litatea deţinută, titularul,

soţu l/sotia şi rudele de gradul I obţ in contracte, aş a cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

.l.L .. /!d.0.(.t.� ... k!.J. 
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