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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	COTO 1r1 	 G 	 , având funcţia 
de 	nS/f 	 la 	JPî— /uria,pu/ 7cuc- 

CNP 	, domiciliul ,12 eCu, 	. 	 nr 12 9  6iE2Q 

.4 , ţJd E;o:o 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

\dres 	iti 	on 
. ( 	teori- 

Anul . 	. 	.. 
dobantlaru 

, 
uprafii 

(oti- 
parte 

Moduldc 
clobandire 

, 	,. l itu li ru I 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civîl. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

. 	. 	. 	... 	 . 
Adresa au 	ona Caegoti 

_______ 

. Anal 
dobanclirn 

, 	. 
Sitprta ţ a 
_________ 

Cota d 	. 
dobandire 

• 	2) Titu1ru1 
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rr 	OcŢ  

Co 	 tec ________ 2 o 6 
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o j2 i v;/c. 
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. 	nt 2 
- ,4auo 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr de bucăţ i AnuI de fabricaţ ie V1odul de dohânclire 

Lcs,iq 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Desciiere suinară 	 AnuI dobândirii 	 ...Vaoarea estiivală  

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 dc euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura huniîui 	- Data 	P.rsoaiia că tre care s-a 	Foi iria 
. 

Vàloare.  
instraiflat: • . .•: 	nstraurarn -- 	:• •..justrat. 	........:. it!ai0ali 	
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

Institu ţia care admiiaistreai ă  
l IJHII 	- ş i adresa acesteia  VaJuta Deschis în anul SoId/valoaic Ia zi 

2oo 

*categoriile  indicate sunt: (I) cont curent sau ecliivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
eclzivalente; (3) fonduri de investî ţii sau ecliivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijîscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

l IrHtent titlu/5ocietatea în care peroana este 
: r 	u 	••.. 	.. 	 . .. 	 d . 

tcţioia 	sa 	asoca 	iieneficiar 	; ipriiinut 
T1pUl 

umi 	1, lItIurI 1  
. 	. 	.... 	 .. 	 .... 	 .,. cotae part1capaic 

iioarci t()ttL1 Lt i.i 

*C ategorjiie  indicaie sunt: (1) hărfii de ialoare delinufe (titiuri de stat, certzjîcate, ohligaţiuni), (2) 
acliimi saupăi(i sociale în societăţ i con?erciale: (3) îrnprwnuturi acordaie în ii.uinepersonal. 



3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

: : :: : ::: : ::::::::::::::::::: 	 :::::: ::::: ::::: 	 ::: ::: 	 :::: 	 ::: 	 : :: ::: ::: ::: 	 : ::: :: : : 	 ::: : : :::: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

•Cre.itr 	 Cntractat înanul • 	Scaent la 	 Vloare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 	
- 

1.1. Titular 

ii rsa venit. u. lui: 
nuni1e, adresi - 

Scriciu1 petat/Obietul 
genei ator de venit 

- 	 unitul aiiul 
îucaat 

1.2. So ţ/soţie  

1.3. Copii  

*Se  excepleaz ă  de ia deciarare cadouiile şi tralaţiile uzuaie primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-l.ea 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de farnilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara incusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

Sursa venttului 	Seivacaul prestat/Obietal 	natia1 anu1 
( in c reahzat cn it u I 	 . 

nuincle, adi esa 	 geni atoa dc vcuat 	- _incasat 

1 Venituri din salai 11 

1.1. Titular  

C3)fl5Îr Y el /un, îcu& 20, i12,00 
1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

2 Veniiw i dzn aazvzi ăţi xndependeale  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venzt,rx dziz cedareafo1osinei buizunlQr 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri dxn znvestz ţzi  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6.1. Titular  

62. Soţ/soie 



• 	 Cine a reaiizat venitul 
••, 	Sursa venitului: 	• 

Nunie,adresa 
Serviciul prestat/obiectul 

•generator de venit 
Venitul anial, 

încasat 
7. Venituri din premii şi dirijocuri de rioroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 	 • 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Se 	tura 

tQz( 2/ ţ  
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//6. o. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

CNP  
&c 

cunoscând prevederile art. 

CdiOIi 	 — 	 , având func ţia 
la 	0-j 	iUnieIfit,if ?cuc 

domiciliul L. 	STL Cpk (h 	nr 12 Y ic 

26 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

l Asociatsau ac ţionar la societăţi comei ciale, companiilotiet ăţi naţion4le, anstitu ţiide credit, gt upuri de 
interts economic, precuan şi rneanbru înasocia ţu, fuudaţiasau alte organizaţai neguvernaanentale 	- 

ni a ea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. de acţ lunl 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 

- - 

2 	Calit.ilea (Ji ineinbi u în oigude de coIl(In(ti(., 	idminisli ta e si controi ale socieîi1or ioinrciale, ale 
rcii1or autoiiorne, ale conipaitiilorJsocie1t ţ i1or iiionale, ale intiu ţ iilor de credit, ale orupurilor (Jc înteres 
econoinic,.tIe asociaţiilor sau ftuida ţiilorori ale altororganiza ţii ncguvcrnaeulale: 	 - 	- 

Unitatea 	 . 	.. 

	

Calitatea deţtnuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

3. Ca1itea..de uieanbru îia:adruI 	uei*ţiiIor pr»fe$ioaa1e. şj/p.0 sina1e 
3.1...... 

4 	Ca1itatea 	de 	ineinbi u 	Iil 	ui 	inli 	(le 	condÙcere. 	iidIIIiIIis1] -are 	i tontrol, 	retribuiti 	au 	iiiretiibuitc 
dcţinuteîr cdru1 p 	de1or pltti, funcia dc ţinută  ş t denuann ea pai tiditlui plitic 	-- 

--------------- 

5 Contracl(, ancIuiv ccle (le 	siten ţă  juridic, consultan ţă  juridică , coiisultantă  ş i civile,ob ţiuute ori aflate 
îii deru1ic în tinipul exertit ă rai fincfiilor niandateloi sau demiut ăţilor publice finanatc cie la biigtul de 
stit, local ş i din foiiduri cxterne oii încheiate cu socict ăţi comerciale cu capital de stat sau unde 	tatuI este 
ac ţ oiar 	iaoritir/Riinoritar: 	 : 

5.1 L3cneciaai1decont1act:rit1rne1e, 
pnume1cdenuniia şiadrsa 

Instiiutia 
coniiactantă  

Piceduaprin 
careafost 

l 	TiuJ j 
• coiaac1ui 

Daaj 
ncheetii 

DLlraia 
contiactului 

Ţ Va1oai 
inialăa 



denumiiaşi încidinţat coi1iactu1ui 

T. 

Sosoe 	. 

Ia1etitu1a,u1ui 

Socie ăţiaa1e(Pezoană Iizică  
au/Asociaia[e/Cbinete 
individua1e câ- inete asociate, societăţi 
ci0ep1Diaior1esausocietăţi civlle 
p1)IsioDa1ecu1ăspIln1irnitatăcat 
desZşoaipiroJésîa  

uvta1eFd4ii/Asociaţii2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descenclentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benelîciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5 Nu se declară  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreun ă  cu sotullsotia si rudele de gradul I detin mai putln de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet al datelor menţionate. 

\ 
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