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DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia
la �-1\� 

, domiciliul 

rnno�dlnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
ci) ,mprennă c11 familia IJ rfeţin următoarele:

* 1) Prin fami I ie se i'nţelege soţu I/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

l. Runuri imnhile

L Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflnte în alte ţări. 

Modul de 

. dobâÎldite 
Tiţularut11·· ! 

I

! .. ----�--_._____/_____._ _ _____.__ _ _.___ _ ______._ __ --'

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
r·x trn vdane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietamlui (titulaml, soţul/soţia, copilul),
ir1r in 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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' 
cunoscând prevederi.le art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I �.--Asociat sau �ctionar 1a �ocietăti c�merci�Ie:.compan��societăti natio_na1�� instituţii de credit, grupuri de
1.••_l!ţrcs ccononuc, . recum ş1 membru m asocta n, funda u sau alte or •amza u ne •uvcrnamentale: 

Nr. de părţi Valoarea totală a Unitatea 
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută sociale sau 

de actiuni 
p[tr�ilor sociale 

şi/san a ac_ţiunilor

1- ···-�--------------+----�-------+---�--+------

2. Cf!litatr� de memhrn în organele de l'oniln('ere, administrare şi eontrol a]e sodct�ţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia iilor sau funda iilor ori ale altor or aniza ii ne uvernamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

···-----------------------+--.....,,.'----------+------------

�- Calitatea de membru în cadrul asocia iilor rofcsionalc şi/sau sindicale 
I �:-�..: .:..:.:·..:..••:.__ ________________________________________ _ 

5. Contral'fr, indusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă jurididi, consult:rnţă şi civile, obfinutc ori aflate
î II d t· rn la r<' în tim p11 l exercitării funrţiilor, ma nelatelor sau d<'m niHiţilor pu h li<'e finanţate dl' la hngetn 1 de

I !-lat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
'. :H'' ion a _,._.!"_�j o_,�H!l.!lm!!}Orita_r_: � -- --------� 
! S. I IJcr�fo.:iatul tk UJllllc.d: mnnele, I.JlSl.itupa P:rumlur� p.i� Tipt.tl . i 
UJtununddt.k:numin.:a: aln.xt cont:ract.mlă: carcakx:,t I COJ.ltJc.dltllu ! u.-d�.:iui.i 

-,- -i-- ----�·. I Duruta . : Vul001u.1 
U)lllla:tltlw ; totală a 




