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, având funcţia 

  

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

Unitatea 
-- denumirea şi adresa -- Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
_de acţiuni __ 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
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Unitatea 
-- denumirea §_i adresa -- Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

;_ Cal ,ta l"e1tJilţWi�m:lti:!!.îll'.d1!'1rii!J'l��ct,1{i1ih1.6m:�JeşJ.,m1tlli;şiis'âtţ Sl!)�(ţţtl� '::,"'. ;f.••/ :\;•, •·.;·>'_• A, .,. ., ,b ""'"

i. ! ······ 

, :=:alita�teiiY,2� memlfr,u 1-ţt (lr�a.�e�e: dţ fon�.u_�fr�,� �d�infs�ra_re şi_ �ontr?l,,,Efffi
1
�'�ftţ

1
s��tp�j°�f1)�Iiite; 

eţmute m caâruJ obtice, func 1:( de nut11; ş1 ilenumrnea rtidulnl ohtic.•• ·· •:>o • :· 

I . . . , . . 

Contracte, jnclusiy c,de de.asiStenţăJmJdică, con�uitâ11ţlijuridică, consultanţă şi civile,. obţinuteorjaflâte 
derulare în. tjmpul• 11ţercităi-i.Lfuncţiii_or, Îrlanda1till3If sau !.lt'>!l'Jnjtăţilor puplicţfina11ţ11;te clţ!it. bui,:11(11lde 

tt, local şi din fCJnd,11ri ex.terne od încheiate cu s9cj�tjiţi fQmercia.Je cu capit:iJ de stat sau unei� statul este 
ţionar majoritar/minoritar: · · · · · ··· · · · · · · · · · 
Bme!iciaiul de conn-act nwneie, 
·1w11dddmwni1ea şi ru:lresa __ 
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, având funcţia 

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

d împreună cu familia 1l 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. 

Ad
.·.·/,C.; .
res: • ---,; :Oe�., 

* Categoriile indicate sunt:(]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
,travilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

r 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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