
DECLARATIE DE A VERE 

. ' 
Subsemnatul/Subsenmata, .. /?!:,!{!!µ I. /0�
de 'rllOf. (.IV/ls, __ .. _, ______ fa - u. S..fl. a._//. CLt(J.."2! .. llf:J:>c� 

'.
CNP                                                       , domiciliul CLV J,ţl/1,..:.A..:;;v""'c""(}'--·---�-

, având funcţia 
. ' 

c1moscâm:I prevederile art. 292 cli11 Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
di Împreună cu familia1l deţin unnătoillrele: 

*!)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în 'intreţinerea acestora. 

!. Bunuri imobile 

1. Terenruri
NOTĂ.:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

--------------····---···- ··-------= -·------

�--+ -·
1----·----·------- _____________ L.,. _________ _ 

* 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 (titularu[, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bnnuri!or în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădirî

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 'in alte ţări. 
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::�: :ţ��::ie --�-- -----�--- --------=�-�----:-=---=-�-- --===� 
�:2 -------------------- . -----z? -,-- ------ -t----
ţ __________________ ---- . -·-----X--·--·--------- . 
7.3. Copii 

ţ «:_ __ ·. ----·.----------- --__ -·-------,-------·---

SJ. Titular -------·-·-····-------------1 --·---------------------

1� 82 SoVsov,== ===l::. � -t ::- =-.::�===--8.3. Copii 
+ t=..-==--· + 

L ______ .. ________________ __1_______ . -·------- =r:::::::- . ----------· -------------

Prezeufa decfarmţie cm1stimie act public şi răspuud pot.·ivit legii penale pentn11 i11e:1mctitatea sim 
carncternl h1compiet a! datelor me11ţi.om1te. 

Data completării Semuătura 

000000 



DECLARAŢIE DE INTERF,SE 

t ' 

, având funcţia Sulbsemm1t11l/Subsemnata, _______ OL 7[/) µ .!. · /uA,; ---·--· 
de _____ '?kt>FE.501>- J!pt'//. ___ la CI SffCJ.v' Cc'!:,}�/"Dtf/ 

CNP                                         ,,domiciliul ____ CL'.tl):/09-j'Z>CI) 
___ -- ' 
cunoscând prevederile mrl. 292 din Codul pem1! privind falsul în declarnţii, declar pe propria ,iispm1dere: 

Unitatea I Nr. de părţi 

d� , . . d 
I 

Calitatea deţinută I sociale sau părţilor sociale 
I - _,num11ea şi a resa -

I I d · · ·; · ·1 1-;--;-------------------------===r--------------j- e acţmrn -�au a acţmrn or

Unitatea c 1- d · - ·v 1 , t· "J 

I 
. . . d I a 1tatea eţmuta a oarea oene 1c1t or . 

� aenum1rea ş1 a resa -

2.1 ..... _ -=---= ---------7 __ J --·------ _ ------- - --------� r:------·--------��----1----------- ·---·--- - -1

�-Jlllll--��--- - -- -, - -- , ; , -.,J 
m�:.:.: ::. ____ ,zOeiG7t9T?II 7>tr ?l1..07Ec71',(J _ p,t_p,t,7/.!'!'._�_,,,._ 71</?P S,L 1/;<J,v,i;J �---------------� 
� _____ __Bsoc,'/1_7,'fi 6'E/VEfl/lLt! __ ';=) i/f/6i,11[te.r'L t>'!___UJA, _RD/-f/JtV//J ( l9C'lteJ ____ 1 

�-----· . .  ·------------------------·-.. --------------·---------------... . . ---------� . 
I 

r-----.. ·---------------------·-_______ .. ·-------------------i

5.1 P..eneficiarul de contract:: numele, 
prenumele/denumireaşi adresa _____ . 

lnsti!uţia I Procedura p1in Tipul 
I 

-

contractaniă: ! care a fost J cDntradului ---"·-----·-·----·--· ·�-------

1 



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

C--------- -------
Soţ/soţie ............. .. 

Rude de gradul I1l ale tilularului

;f9 

rontractul 

-+-�·-_--+ �-- ----- -/ � -1-----l I 
i I I 
I 

I I +- ----------i- ' -----j 

Societăţi comerciale' Pt:m:iană fizică --ţ -ţ----
autorizaiă/ Asociaţii familiale' Cabinete 

,'

I 

i I ·�1----l------�

I I , individuale, cabinete asociate, sccictăţi ! 
civile proresionale sau societăţi civile 

I L 1· profesiooale cu raspundere Iimi1Jltă Cllre , �-

l:::::J; ţ:��;f =JPi l ______ -_j� ______ L __ � _______ L ____ �-------- _J 
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 contractunde, prin calitatea deţinută, titulaml,

soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se deciară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% d.in capitalul social al societăţii, indiferent ele modul de dobândire a acţiuniloL 

Pire:umta dedaratfo cc:mstituie act public şi răspund potriivit legii penale pentrn inexactitatea sau 
carncterul incomplet al datelor r,nenţfonate„ 

Data completării 

... ,.,, ..... ,. �,  :· ... ,, ...... . 
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