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DECLARA ŢIE DE A VERE 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, dedar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) 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: (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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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, având funcţia 
ev. � te.ci..\-- "?u.... , 

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

Unitatea . ·Nr.de părţi Valoarea totală a 1 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale I · -denumirea şi adresa - I �i I I 
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1 stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sa• unde statul este i !:"actiottar majoritar1minonfar:'":"·c.·--;,.,;, .. ,i...::, .. ,"·'''' ,.,. •. �-c:,,, .. .,,, .. ,_:;.,,,,i ,.,,.·,,,...,..,,,,,,, .• y,�, •. ,.".w,,,,,,;,,"'"''·;..,••,;""'''"�'�'?f-h::i,;"*';>1•···''·'''"' ,., ·,···' .. , .. · .. ;;,<1;,,-1 
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