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DECLARAŢIE DE A V E ^ ^ ^ ^ ^

Subscinnatul/S bseni ata, _C Hi.P/̂ KU T / Ă / /  J )  r ! }  ' , având funcţia^
de ■ S « J - i'mŢ xi?)u W l ____le '¿V > 3  ^ ^ 8  f l fc jT
CNP , domiciliul
„ 1 jw.cU  ^ r a s t r W ------------------ ---------------------------------------- -— ------ - ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

A d r c S a  sa u  z o n a
—

C a te g o r ia *
A n u l i

d o b â n d i r i i £ S u p r a fa ţa
p a r te

M o d u l dfe 
d o b â n d ir e T itiila ru l'*

* 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.*

A d r e s a  sa u  z o n a C a te g o r ia *
A n u l

d o b â n d ir i i
S u p r a fa ţa

C o ta -
p a r te

M o d u l d e  
d o b â n d ir e

T itu la r u l21

r-
M  t M Î i ieSñSknm C H t

c m «
Lg î f  

Piţff
t î
fi (K io A

IM
? T f —fi ***-------^ -----------------
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* 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

Natura Marca
-

Nţ:» de bucăţi
-- ---------------------------

Altul de fabricaţie
. a .-r* '.; .. ..¿a 4

Modul de dobândire

/

/

/

/
/

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

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

la momentul declarării.

Descrie»! sumară Altul dobândirii Valoarea estima®

//
/

/
/

/
/

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

Natura bunului 
înstrăinat

Dată
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

C M b - fr/ c tz/ fT
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IV. Active financiare

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresă acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

/
/

/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: ( l )  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

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.

.
Creditor Contractat în anul Scadent la

--- ------—----------- ”  '
Valoare

3 7-. ao€> PoN- .

J

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*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul presta (/Obiectul 
V  t generator de venit

Venitul anual
J B B t  . ,  .

1.1. Titular

/

1.2. Sot/sotie•> j /

/

1.3. Copii /

__________ / ____________

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea
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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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
mímele, adresa generator de venit

5« 
» 

1
.1

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

eM xp ftB ii* . - r m v / w i f v - > H fVVĂ'lf? f id  1J t f l  h c h  6
1.2. Sot/sotie •> »

1
1.3. Copii //

/

2. Ven ituri d in  activităţi independente ; ’
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie» 5 /____ L _
3. Venituri d in  cedarea fo lo s in ţe i Zna tu rilo r. j

3.1. Titular

1
3.2. Sot/sotie5 »

1

______________/_____________
4. Venituri d in  investiţii - /
4.1. Titular ///
4.2. Sot/sotieî 5

//

__________L________________
5. Venituri d in  p e n s ii

5.1. Titular //
/1

5.2. Sot/sotie» »
j

f

6. Venituri d in  activităţi a g rico le

6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

5



* Cine a realizat venitul
.-fi'.: ' ’ . ;>

Sursa venitului: 
NUme, adresa

Serviciul presiat/obièctul 
gencratot de venit

Venitul anual

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular /

/
7.2. Sot/sotie» î /

/
7.3. Copii /

/
5. Venituri din alte surse !

8.1. Titular

O M 'fÀ f t u ï i / f u « e
8.2. Sot/sotieî ?

**

1
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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DECLARATIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata, . P jU lV A f U S  ____________  , avand functia
de la UfrJPOPMi  S g g j /O  O & u ' ' ,

domiciliul vU

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca Tmpreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Supra fata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

j Q O f bOJOKj
GC'.p;// ':* f)

C )0 tU A ffw

Wrk,



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii.

-------- - '! 11 1 “ 1 " ------------ --- ----
Valoarea estimate

\
V

\

\
\ \\

\
____________________________^________

\
III. Bunuri mobile, a caroKvaloare depa$e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 

ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
tnstrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

\

2



IV. Active financiare

1. Conturi $i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire $i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

\ \
\
\

\ \ \ k\

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

2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

'X

\__

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care Tnsumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insuniata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in strainatate.

■■■■ "V - ■■ ......... ■» ,.i " V  "1 J

Creditor• *
Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenjionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e$te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular \

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii
'v

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 §i al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular \ \ £ . 7ik<\ .

v MMokfrc/ 3>G
1.2. Sot/sotie /

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular \

\

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii \
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii \
5.1. Titular

\
5.2. Sot/sotie

\
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
fncasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura



DECLARATIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata,
de v (IujlJ  , rao-f
CNP

____  ĵ P- Tll .̂  jM VkQMfUi
, dom iciliul ^ h r \ J p r f  1 /

c. (y?
. avand functia

-JjA__

cunoscand prevedePile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

.--------

—

-------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

<-f̂ > ft px W./ 4  H a,2 foK &J/Uu po. tab’ TT5 f i&XXA
1

1



s \

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/d< 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transpor 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricate
9

Modul de dobandire

—

—

—

—

f—

—

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta s 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoarc 
insumata depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romanie 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

■—

r

—

—

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile mstrainate lr 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

—

2



IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institute financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

—

-

—

—

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

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

—

—

—

—

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3



t

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro.pe 
an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

--------"

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  si al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
•——

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

—

2.2. Sot/sotie
-—

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

- —

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
9

4.1. Titular
- —

4.2. Sot/sotie
*—■

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

—

5.2. Sot/sotie
-—

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

_

6.2. Sot/sotie
'------

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anuaL 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular

'—
7.2. Sot/sotie

7.3. Copii
—

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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s P J u d e t e a ' n l j e  Urq^eñtá- ! 
„M avrom «l" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESSE ÍNTRARE-IESIRE
-Ü o n

Subsemnatul/Subsemnata, _ţk  i Ÿ i)  ţuU U____  '^ T /J  Í >
de > fr& f \ AílJl ULljlAjü >] _  la : r ~ i n j > U Î

■li.li r

A l Â r / v  . , având funcţia s)
im iJv j&tpm &tii ®(oi

c noscâ
♦T Ţ s o T Q g - y M V

, domiciliul

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

i .  Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

auii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grilplîrl 
aţii sau alte organizaţii neënvernamentâle:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1.1......  .............

/
X/

2. Calitatea de membru în orgánéle de conducere, 
regiilor autonome, ale cdmpaniilor/societăţilor naţîor 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altoi-

tdministrare şi coritroi ale 
ale, ale instituţiilor de cred 
organizaţii négiivehiámeiifí

societăţilor comerciale, alé 
it, ale grupurilor de interes
m M  5 w m m g m M i

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  ....... —
-  —  ■/

3. Calitatea de membru îd cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
fa  H  o T a  Ţ , 4  -o ‘

____ __ .•S’i h bierfr r - - _ C _

4. Calitatea de membru în orpti& e de conducere, administrare şi control, retribuite său ncretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor polftjcfif funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cU capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numde Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului închdaii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular................

Sot/sotie................» î

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
tivileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu iăspundae limitată care 
desfăşoară profesia dc avocat/ Organizaţii 
neguvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

1) 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 sotul/sotia si 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

2 r.L..vT

Semnătura

2



‘•'a&ssBwsaar*
DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemn^ta, , 'SAtl r / f  l 
dc : t \C  d  Qg|- iUl i Q l U U  '__  la

(pJdri P^-RU *?

domiciliul

*r < t - - f  - { J  ________ , avand tunctia
^..-- K w j . M  (W iM W vT  , 7&) W U< ' t76Z<y

adat&XLC

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a a 
partilor sociale 

§i/sau a actiuni lor
1.1.......

1. Asociat sau acjionar la societal comerciale, companii/societafi nation ale, institufii de credit, grupuri de

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institu|iilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea detinuta V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrnl asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-] ..... A M i A c ^ T p S A N i

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitS^ilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar ma joritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract nnmele, 
prenmneledenuniirea §i adnesa

Institutia
contractanta;

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheiaii

Durata
contractului

Valoarea 
totala a

1



denum irea §i 
adresa

nrcredintat
contiuctui

contractului contractului

T itu lar.....................

Sot/90tie .....................

R ude de gradul I!) ale titulamlui

Sodetati c o m ad a ld  Persoana fizica 
autorizata/ A sodatii fam iliale/ Cabinete 
irriividuale, cabinete asodate, sodetati 
civile piofesionale sau sodetati civile 
profesionale cu raspundere lim itata cans 
desfasoara pofesia de avocat/ G ganizatii 
neguvem am entale/ Fundatii/A sodati?)

1} Prin rude de gradull se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

2



5

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, comp 
interes economic, precum si membru in asociatii, func

anii/societati nationale, institutii de credit, grupuri d 
Latii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a a 
partilor sociale 

si/sau a actiuniloi
1.1...... -

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:___________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuitc 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic___________________
4.1....... ^

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice fin ant ate de la bugetul d 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________ __________________
5.1 Benefidarul de contract numele, Institutia Prooeduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdedenumirea si adresa contractanta: careafost ocaitractului indieierii contractului totalaa

1



denumiieasi
adresa

incredintat
caitractul

oontradului cartractului
4

Titular...............
-

Sot/sotie...............

Rude de gradul rale titularului

Sodetati oomerciale/ Persoana fizica 
autorizala/ Asodatii familiald  Cabinete 
indidduale, cabinete asodate, sodetati 
dvile piofesionale sau sodetati dvile 
piofesiaiale cu raspundeie limitata caie 
desSsoaia pofesia de avocat/ Q^nizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)

-

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

J.k..Jhk_lSz:.
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