
DECLARA ŢIE DE A VERE 

K,O/t1�% �o).�1.\ , avâud furic(ia 

'

la '?Ri r:iff1?1 A-lfU&v.s;.TJf-./ -
, domiciliul �-G�' , 

-----:.;.:, 

c1111'0scând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în rleclanqii, declar pc proprie ,·i1sp1JJ1dcn
că împreună cu familia') deţin următoarele: 

································· 
* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinere:, acesrnrn.

I. Bunuri imobile

I. Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte pri. 
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Ailf��Jj��il�flht•'i '(/?':•&iit�id�ij� > I do���;irii !suprafaţa j ;;,�� 
Modul de 
dobândire Titularul') I
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* Catego.-iiie indicate sunt: (I) agricol: (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu de apfi: (5) alte c,itcgorii de 1cren1ll',
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. so1uflsor,i,1. rn11ilol).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropriflarilor. 

2. Clădiri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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dobândire Tituh11· ul21 
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PRIMĂRIA COMUNEI AUGUSTIN

1i":;�,; (/ Nr .••. 3..!J ............ .
Zi�a. ... Lun{1 J;;?Anult.Q.ţ 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnt�t::3'
'.R,e� (:�� _ _

- - , avfrnd funcţia 
de � la - M -(\-

- fi>-C'-:n1.Ss04 ,  f   _ 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

l.15,!?S'i$!ii�u;acJÎ<zJ1�f,;J� s9�ittăţi come,�cialc, companii/societăţi miţi;;-nalc, instituţii de c1:cii1;-g;:-;;,��1:i-,ic- _
interes.'.�\:cino',nic/ 'ri�ifm-şi•me111bruîn asocia ii, fundaţii s��_l__e_ org_a�ţaţii ncguvernamcnt�l_i,_:_ _

I 
U · t J 

Nr. de părţi ValDare;;-i(,talf1 ,� -

1.1.., ... 

nita ea . . _ . _ . 
d 

. . d Calttatca dcţ1nura sociale sau panilor soc 1ak - enumirea Şl a resa - . . · 
______________ de acţ1un1 _ şi/sm1 a acţiunilo, 

l 

-------
- .. - - --·1 
- ----- -- ---- ----

2. G�l,ţtij�l!�e.';,,@�m'.�ţy�ttt(frg��1l�ţ9�c911,cJucere, aµminisfrhre şi control a_le soei�tăţilo,: co1nerciale, ale i

regiilo'Ji?1\;iftl:ljipîn_ifâle;ci[iiipariîiJqi-/sb�ietăţilor naţionale, ille instituţiifor de credit, ale grupurilor <le interes
ccon6nlfc:;m�:,asli'c'iaYilfof-sai{,fu'ndaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 1 -�------�, ----------

- denumirea _ş_i adresa - Calitatea de\inutf� Valoarea beneficiilor 

I 2.1 

= � - --·---- ----

I 3, Calitlite�ei'iilit1f în�'ul\ililciaţiilor profesionale şi/sau sindicale . 
i 3.1...... 

-=-=--�--------- -- - ---- -------- ----------- --··-------- ---
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14 . .Ci1ti.fţfţJi�;a•�,fu�'111Ji�u.jn,,�r1fan�le''cJecp11ducere, admi ist,·are
deţijiuţ�§Xrlfâdtiti,iiHitl�ior p<iliiicţ; fuhcţiadeţinută ş) den ,n:irea I 

sau neretribuite, 

14.1 .. ,.,. --

5. Contracte, inclusiv cele ele asistenţii juridică. consu 11 an ţii j II ridică, consulta n(ă şi civile, ohpn n Ic 0,.;· ;, fla 1e
în derulltre în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate ele la bugc111I de
stat, locâl"şifdinfon"ditri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul eslc
actionăr inajo"ritar!mforiritar:

- - - - - ··-

. 5. I Beneficiam I de contract: nwnele, 
p1enumele'denumireaşi a::besa 

lnstitL�a 
conunctantă: 

Prorotura r�in 
care a lcist 

Tipul r-· Data 
ca1u_;;c1ului ! incheieiii 

--- -

Dumt1 

connac111lut 

V,1lo<Ul<1 

ll>t;u;l;1






