
DECLARA ŢIE DE A VERE 

CNP 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
că împreună cu familiall defin 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.

Adl!eSa sau zona Categoria* 
Anul 

dobindirii 
Cotii-

Suprafaţa. 
arte 

Moduiae 
dobindire 

ând funcfia 

* 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. 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
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7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular}/

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

D�co;tz 

..... ::t: )!! .......... ?t.. 
Semnătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu 
de 
CNP 2 

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societlp: naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economi recum i membru în asocia · funda i sau alte o aniza n - vemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută 

1.1. ... 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 

i/sau a ac iunilor 

l. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome., ale companiilor/societAţllor naţionale, ale .instituţiilor de credit, ale gr.upurilor de interes
economic ale asocia ilor sau funda ·nor ori ale altor o vernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută 

-

3.1 ..... . 

Valoarea beneficiilor 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi j : ici, consultanţi juridici, consultanţi şi civil , obţinute ori a te
în derulare în timpul exercitirli funcţiilor, mandatelor sau demnitifilor. publice finanţate de la l;j�etul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societifi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac · onar ma· oritar/minoritar:

1 

Tip.11 
contra::tului 

Valoorea 
tolalăa 



oonna.mlui 

Trtular .....••. ·····-

Soţ/9Jţie ........... ·-

Rurde gra:iul I ii ale titularului 

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 contract unde, prin calitatea deţinută, titularul�

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin 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% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

�ata completării

T..:.tl.f..âiţ 
Semnătura 
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