
DECLARAȚIE DE INTERESE

COMUNA HORIA
Judoțul Co anțaRAR Nr.

Luna C? Anza

, având funcțin

CNP

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

Subsemnatul/Subsemnntn,

4.1......

Cla no

ni a ea
— denumirea și adresa —
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Calitatea deținu ociale sau
de ac iuni

Valoarea totală a
părților social
i/sau a ac llor

Unitatea litatea deținută
— denumirea i adresa—
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în derulare în timpul exercitării „funcțiilor,i mandateloł€;au publice finanțate*deIa, bugetuVde
Stat, -loćalțșî fonduri externe ori Încheiate Al SocietățFeomerciale cu stat sau unde statul este
ac ionar ma •oritar(nzin r:
5.1
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Itiłkžtului

Titular

Rudedegtždull aletitulałului

autorimtă/ Ibăații fimiliale/Cabinăe
axxiate,

en ȘI COPII pe Ime escen entă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul,

soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societățilorcomerciale pe acțiuni Ia care declarantul împreunăcu soțul/soția și rudele de gradul I deținmai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării Se
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COMUNA HORIA
Județul Constanța

Luna

DECLARAȚIE DE AVERE

An

având funcțiaSubsemnatul/Subsemnata,
de cotx/SžC/čR I—OCĄC In

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) dețin următoarele:

* l) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținereaacestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
e vor ec ara Inc USIV ce e aflate în a te țări.

Adre aleg

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La 'tTituIar” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele oprietarului (titularul, soțul/soția, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele copro

•

tarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alt i.

c egOi:ia Suprafața
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* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casăde locuit; (3) casăde vacanță;(4) spații comerciale/de

producție.
*2) La nTitular” se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depășește 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menționatoate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

Ia momentul declarării.

lieryș. nła ă nul? obâpRirTł$

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.0
ultimele 12 luni
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VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art, 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

V
'

iiQ9•i, insalgrz

mR 0001.1. Titular

OOG/flŔU S AM(O€C čłTąsfr,ąiHąi4Ni0ĘĄf/r INb€nŃi
1.2. Soț/soție

CGfiRC/ ci
1.3. copii OCG7flÂC/

2.1. Titul

2.2. Soț/soție

eąÎtu inc,

3.1. Titular

3.2. Soț/soție

jiȚQ1žitżž1łŕ in im;estifi
4.1. Titular

4.2. Soț/soție

Venituri din e sii
5.1. Titular

5.2. Soț/soție

n•tżłriclin acti
6.1. Titular

6.2. Soț/soție
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Veżlitidki
'

in remii. idin •ocufri den roc
7.1. Titular

7.2. Soț/soție

7.3. Copii

eniiiffi ult.ëî

8.1. Titular

8.2. Soț/soție

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării S ătura
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