
Nr. '5� / t'ţ.o5. 202.{

DECLARAŢIE DE AVERE 

de 

CNP 

/Subsemnata, ��besch 

\ C'\ 9\? ec...\-.o c- la 

 , domiciliul 

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

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La 11Titular11 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 
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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-
lea
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. 

1.3. Copii 

2.2. Soţ/soţie 

3 .2. Soţ/soţie 

4.2. Soţ/soţie 

5.2. Soţ/soţie 
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6.2. Soţ/soţie 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.3. Copii 

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

Data completării 
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Subsemnatul/Supsemnata, _ l de l r. �Qe.C"TC>r
� 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
�h-cbe�c.h E\c...C"la. Ga..bn�\o..

la 

CNP , domiciliul 

N,. �/,�·.05.':2.02.1

, având funcţia 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

Tllul!r-....... ... ··-

� ............ _ 

Rooea:gaiJI alctmeuiJi ........... . 

Scxiffl,i1xxmtilifPl:mm� An:s,ii 
âtiw'otmemviim;clil1C!HX;ă. � 
civik:�Sll�miicpc:mi:ta:w 
rap.nb:m:ritaăare�pcjmdem.wt' 
��Rniţii'� 

Calitatea deţinută 
Nr. depăJ1i 

sociale sau de 
a iuni 

Valoarea totală a părtil 
sociale şi/sau a acţiunii 

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

menţionate. 

Data completirii 
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