
PRHM RIA COMlilii! AUGUSTIN

Intrare :::, O 
� Nr ........................ .. 

ZiuaJf. Lunal.Q .. Anu14�Z.c;:::i, 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de &.n e o &dii' lt 'elf2t..
CNP  

Y-- 1 O fi �â C (f tfE() J<__(-i, /ilc · , având funcţia
 Loc. 1a Ct>&q, fjj1t.3i7//' �

'domiciliul C01?7' tfre171rs1U  
cmwscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa

I.] ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi
sociale sau 
de ac1iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

3. I

s�u n'Îi!'ttfiil;iu#eJ; 
f-'�--" -�',a.��.!.'!J:', f!Y!�,l"�8-1i::lill:J:},-;,p_41.!';UJ':,p••,�'"-•iilfi,,;t�-,��,'.•�;!,'•.-+1T'°"-<i? f1(1l;fL�.':J:![·l;U.1_ f:l'l!l,lţJ\;;- )).;·z 

·" �i i ·- ,- "�:ţ_'·""-"�--ii·'�i;�;:�;-,

Contracte, lndusiv ccie de asistenţii jui-i�ică, cohsultaM� juridică, consulfanţă şi civile; obţinute od aflate
derulare în ţ/lllpUl ex.ercit:irii {11ncţiilQr, manpil.ţeJ9.r sa,11 dţ01nităţilm; pub.Iice finanţate. dt; la. bugetu Ide

,t, local şi dî11fonduri ex.tenie orj fochei'a1:e iu,s��ieţăfi fomei'ciaie cu capital de stat sau unde statul este 
ţionar majQtJtar/minoritar: 

· · · · · · · · 

BmeliciaiuJ ele conna:;t numele, I JnstillAia I Pmcedlm, plin I T41uJ / Data / Durnta 
'lwnelddcnw_11i1ea.,5_i':}clrE�xl ___ .. -. . . contractantă: L . crue a fos1 . connac:tlllttij fr,:;heieiii �. _contractului 

Valoatea 
totală a 





PRIMARI� CCMl.cNEI AUGUSTIN

\�;:�;: Nr . .. ,? + ........ . 

Ziua t.t. Lunzi Ic. Anul ?:a.2o

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, /// t.J;:/ lJ CJ C .. �v . c,, . c

de CCy,(.<;///e---f!_- LOC , la · �-
CNP                                               d�miciliul

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsnl în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia') deţin următoarele: 

* l) 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
travi lane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa si11z'()na 

4Ulc;Us;Z,1'-I- /(h 
' <.,/ 

; ,,ţ9Jit i' "0,,\i:/:'.' J e()tâi _· .Mli<1ult1.; ·-/ > ; __ .· ··•• 2J

aJb'ânij{r'iJ; _ş���i�ta C "i(i'ţe0
, •-·-· qol;,âîitlfti\ · . .... , .. ·. Tit11Jar11h 

Cu· 
mrtloc. 

<31/cc· 












