
PRtri1f;�IA COMUNE/ AUG1;5, � 
Nr ...... 4 .. 0 ...... . 

Ziua _J.C. L1111�1 .!.ş.?.
_4,]i,1�.cJ,Jr,' 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, t-1/ k r/ 1 v ,; I u ,.., l-4'5 L v L / tt:111
de (()/\/<:_ //../,!;/? · ,., ,.., '" '" " • · ·· 

CNP  , domiciliul 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 11 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:(]) 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 bunmilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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PRIMARIA COM.UNEI eUGl.lcTIN 

Intrare J., '=, 
� Nr ......................... . 

Ziua.l.G. Luna .!Q Anul�-� 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemn�tul/Subsemnata, l 6 Ci lÎ TU§, .JC? //- ,OK:%/ L U ( I /J &'. , având funcţia
de CO /ljl<;ljf/iR, la'((! MC! /li I tJ{/5Cl15T:ll/( 

C�P                                                       domiciliul  
cunoscând 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 
I. 1. ..... 

Unitatea 
- denumirea ş_i adresa -

Calitatea deţinută 

2.1 ..... . 

3.· Calii!ii:'imt-�"lîllit����ffl"l'll"'iif�"-1��djâu'ssfi'ffl . •• u •• . •.. -m::.11!,_ .. rn•-- ....• Mţl!,lL :[!!. • . � .•• �mL .• §.. .. ... .. • .. ·. 
3.1. ..... 

stat, loi 
acţiona', 
5.1 Beneficiarul de oonna:t: rnmele, 
p11c11umeleldenumireaşi adresa contractantă: 

1 

în:heierii 

Valoarea beneficiilor 

;��oi'!�
totllăa 




