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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, P Kl {)()j> (q tfl D2(i'lf(; , având funcţia 
de ct)N$14"ae- /u ,j ere,ti/ la C()NS/L/r/L. J�IJ e'f1:)H..J ��CI/ 
CNP                                  ,domiciliul 6AllL,ţ,\ 1   

cunoscând prevederile art. 296 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Cota- Modul de Suprafaţa arte dobândire Titularu11> 

* 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. soţul/soţia. copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cola-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Anul Cota-Categoria* d bA d" •. Suprafaţa arteo an 1r11 

I 

I 

I 

Modul de 
dobândire Titularul1>











Cine a realizat venitul 
Suna venitului: 

- Nume. adresa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

--
--

7 .2. Soţ/soţie -----
� 

7.3. Copii /' 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

Pll·"' -

a. 1h "oe &i.1/-G r-1JM � l,,_..._ A t/ASLLI • 
8.2. Soţ/soţie 

\J 

-

8.3. Copii 
-

Serviciul prestat/obiectul 
Renentor de venit 

� • 41 
....... ·---

I H, i!rMJ...t ,r -v, C: 

Co>.1i11 .·� 

� 
--

Venitul anual 
' - încasat

/.� J.tn /-

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

Data completării 

.. �.l.. .. � .. �.�--·� � 

6 

.. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, PRl C:C.P Gţh ()12 G tti= r având funcţia
de CJBis„4 'ef:::: fuA?TI;� la C,{)Ns,(icJ(...., 1qţJc-<;"'EltN lfMt-c/1 V q r 
CNP  , domiciliul  /hf\:1?.lAJ) • 

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

1.1 ..... . 

2.1 ..... . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de ac ·uru 

)• ·-�;'t.-..;.;--�---,- -, - . ff'fvf":;, .. , .. -._:.,..r.:,i,.·,· ---� "C---C· ... ��(" �---:-· .... �� 

-� � - '__.t •J.1' .. '\<..; • -�-- .... ,.� , !, I 4 ţ '._ ..... , :·.,,Olf,}.�-�;_;�7 - I 1--'''J f-- • 
� ";' 

����-... �� ._ . ··-:- �.· .. ·...'.--:--�- -;-;-_.:·,:--.:· �,�,
--

� --.:�--·'"'f'--,i' ,::�� •. .• ,. : 'I Ji 1,1 I _'). .,. • r ';:; .. .  I I .... li. • • ) I I r, ,,.. I ,-1.-••1�· .. I �: ,t I 1·.1 1•; I ... 1 ·a
:;: •"'� ... ��.�, 1-V:• ... ._.. • ,c -, ., 7W"_r. : .., • .., ' • • - - ' � �-• 4 ,t-'7 • .. ,r , A.Y,-

,�� • 1 h: ,• · l:J.l •=,-: .... • •· ,.,..,,.,_.,. • • ..• ' ., r·, t·: -� '.'fi � .. ·- :'1..., • "4 , I , ) r l" o , � j •• · l , 1 , • 1 1 , � , 1, - i t I , _, _ �.. • 1 � - �-1-- -1..... _l_J....._.:...l _ _. ... --··"--... -... � ... :,..._l't • _ � � ..... , '\.4..- �..._ �--... ---1,. "' -

Unitatea 
-denumirea

L-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

sau sindieale 

5. €ontracfe, inclusfv cele ae,uistenţi jul'i consultantJ jmidiel, consultu� şi ci.vile, obpnute ol!I aflate
în derulaare în ffmpul u:ercitJrii fa.nctuJ01t, mandatelor sau d�tiţllor public!e finan1ne de la. bugetul de
stat:, local _fi din foadud externe ori· încheiate cu soeietlţi comerciale cu, capita t de s1Bf sau unae statul este
a onar ma· orltar/minortfar:

1 

Valoorea 
1Qta)ăa 



Tttular ........... ·-· 

Soţi� ......... ,.,_ 

RlJre de graiul ( 1
) ale tituJauluj 

............ 

� comaciale/Pmoonă fizidi 
autcrimă' �j fcmiliale/ Cabinete 
iTKlividuale,cabinere� � 
civile JJUfesiorrale sau�� civile 
JJUresimale w raspurrlere limitaă me 
�Jll)resiadeavoca/�i 

. 'Fundatii/ �iali',1 nem.I\tQtWIIUU<AAJ r 

mlUITlirea şi 
ooresa 

µ li

încredinţat ro,tra::tului 
ro,tra::tul 

c �� C lt--ri 'AÎ 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe l i nie descendentă.

contra:tuJui 

21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţ in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 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 soc ial al soc ietăţii, indiferent de modul de dobând ire a acţ i unilor. 

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

Data completării Semnătura 

2 


