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cunoscând prevederile art. 292 din Codu penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprkrăspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

*I) 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: (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, soţuVsoţia, copilul),
iar 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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7.1. Titular --

7.2. Soţ/soţie ,_--

7.3. Copii -· -

�. 

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 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, . BaE CO!VST7t7VT7fi/ , având funcţia 
de Pl?.DF�&1!1:Z. UNti/FR\{17)( Ia l/5/J11il (LUJ--!vlJPD(I) 
CNP . , domiciliul (:/ i î 7- tv!JJ{(/j . 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I.I ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

4.1. ..... ,-
,,-· 

1 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută sociale sau 
de acţiuni 

-.--

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-



·-· premnneleidenumireaşiadrera 

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

Soţlsoţie ............... 

Rude de gradul I'1 ale 1itularului 
..... ....... 

Socielăţi comerciale1Perooanăflzică 
autorizaJăl Asociajiifumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, =ielăţi 
civilepro!esionale sau=ieiă(i civile 
profesionale curilspurxlere limi1măcare 
desra:pnă profesia de avocal/ Organizaţii 
neguvemamen1ale1Fundaţii/ Asociaţii2) 

contractantă: 
demnnireaşi 

adresa 

.. -

.--

-,-----

� 

careafust cootractului încheierii contractului 
încredin(at contradului 
contractul 

·- - ---..._ 

--- ,--
,--.. 

---

--- -·
---

,- --- � 

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

1D1alăa 
con1ractul1 

e---

--

-

2J 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. 

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

Data completării Semnătura 

22. 0S'.'20f}·
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