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

i interis� 
Unitatea 
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[I.I .. __ ,, 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acl_iunilor 

Unitatea 
- denumirea _ş_i adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
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Contracte,jnclusiy cele de asiste11ţăjnridică, consultt11fă j1.1rid,ică,cpnsulta11Jă şi civifo? obţinute ori aflate.
derulare îrÎ tipi pul exercitării f11ncţii1gr, 111_andatelp_i; ;,au,d,em_ni(ăţilor puplj�efinanţ,ite dti; la'. ougftul d_e
t, local şi,dinJonduri ex.terne ori înc,freiate cu socii;tă�C!J!P,t;rcia}ţ cu capital de stat sau _)lnde statul este 
ionar majorvarJrnjn_oritar: 
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irncfician,l ele conu-act nwnel"' 
11rndeUei1l1111i1eaşi adresa ____ _ 

Instituţia 
con1rac1anili: 

Procedura prin 
cmeafost 

Tipul 1· 
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conuactultri ___ _ 
Data 

încheie,� 
Dwma ! V aloaiea 

_co11u�c'1_ului_J_ totalăa 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 
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rnnoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia') 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. 

_<-.,,.;.-,· 

Adri!s'ă:" 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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),
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

c�OTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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