u-I

—Q2t/L

o G. 2 0 / ~_

1/J l J)J A

l)l( J

IJl

SJlJ)sCIillflllJ1J!llJell)JJ(iJ,

e67

de

J

CNJ

,

7EJc

7.

(Jofl)iciJilll

C11J)OSC fl(J J)reVCJCriIC ar(. 326 Jin ( O(JUJ pena l J)FJVJfld filsi1 ÎH (JccJaf) ţ Ji, (lCCJar J)C pronc riJ)un(Jcrv
că îJHprCUfl ă cu faniilia (1ein urin ă (oarcle:

* I ) 11-in IaITIJ Iic xc în ţ elcgc soţ ul/soţ ia ş i copiii alla ţ i în întrc ţ increa aCCStOra
J. Bunuri JrnOl)ilC
1. Terenuri
N ()F Ă :

e or dcclara inclusiv ccle allatc în altc ţă ri.
Adresa sau zona

C&%

•.

Categorla *.•

.

.Anul;
dobaiidiru
.

Suprafaa

....

Cotapar (e

...

•

•..•

4(o6

Moduide.
dobandi re
•

•

•

•

Titularui n

.

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de tercnuri
extravilane, dac ă se afl ă în circuitul civil.
*2) La 1 TituIar se rnen ţionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul),
iar îri cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

T

tu iona
/W

Caioza

nu

Supraftta

dob tndu ii

l

1dtLde
part. i lob ndii c

Cta-

I

/

1

Fttularul 2)

•L..

( aleLoriiJe iiicale stiol:

2) l ,a

Jiltiir

Sc i1)Ci1(J

iar iii C07.tIJ bttJltiFiJOF

îli

( J)

(2)

Ji101t1Ci11

(ic

[iS

JO[iJil

() J.L

(4)

de ViCiit ţ i

SpO ţ JI

)Jii(iCiOJCl(ie

i1CO7i, Îi) CO7.iii J)iJiitirJJOF )lOJ)IIJ. iitiiiicic J)F piietiFtllJii (Iit tiIOFLiJ, SO ţ [i J/s&

)J ii, eoptliil),

COJ)iOpFiClalC. CO1O-paiIC t iitiiiiele uopopiietiJor.

H. Bunurx ntobile
- Autovchicule/aulol ii risnie, l ractoire,
care SIJ 111 NIIJ)USC înniatricuj ă rii, polrivil leii

agricole,

Nr dc buc ţx

Mala

Natura

ifll Ş ifli

Ş 1l111J)C,

illhl uri ş i

lIllc

ni ijJoacc (ie

IIJJSJ)OIl

Modul (k cobndxac

AnuJ dc fabrlcaţ lc

2. Bunuri sub formă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă ş i de cult, co1ecii dc arl ă ş i
numismatică , obiccte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ă r()r Val()are
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor rnen ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Rornâniei
Ia rnornentul declarării.
Anul dobndiiiz

Desaiere sunaară

VaIÔ a réa ,estinaată

iII. Bunuri mobik, a c ă ror valoare dep ăşcşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natul a bunului
tnstrama

Data
luStraizla ri

1i
:

aat ct ccar sat,strauaat
:

2

Foi in
tnstrauiarii

41oa1e a

i V_ Acl ivc li ni nci:i rc
l. (oiiluri i (lCpolilc h:iiic:ii - c, foli(lilri de iicliii, foinw ccliiv:ilciilc 1c ccon iniir_.
iiicIiiiv C1 1(iiIrilC (l( crc(lil, (LlC1 V:i l()l - C:l iiiiitiil i lii liiror iCCl()il (lC)l Ş C Ş l( 500() 1c cnro

i iiivclirc,

N O1 Ă :
C vor dcci:ii:i iiicliixiv cc!c :ill:ilc îri b:nci x:iu inxtilu ţ ii tinnci:irc diii xlriii;iI:iIc,

1nslituia carc admillistreaza
si a(Jrcsa accstcia

rFi l)n l*

Valuta,1)cschis

îzI

anul

Sold/valoare la zi

*catego,iile indicuie suni: (]) coni curen/ sau echivalenle (inciusiv card); (2) depoi/ hancur sau
echivalenie; (3) f()nduri de invesli(ii sau echivalenie, iiiclusiv fonduri privaie de pensii sau c.viic sistcme cu
aeurnuiare (se vor declara cele aferenlc aiiuluifiscal anierior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă însumată a tuturor
accstora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în str ăinătate.

.

Finztenttit1u/socetatea în cai e peroana este
a ţ onar sau asoitlbciieiarde împrumuf

T1

IŞ uuiă I de titluri!

tadepartaare

-

Valoai ea tota1

la zi

*catcg)îiiie iiidicate suni: (1) lirtii de vaioai-e cie(/17ute (1itlu - i de stat, cerlijicate. obligafiu;n); (2)
acţiuni sazi părji sociate îi; societa[i coinet-ciale; (3) îiripruiiiuruii acordae îiz iiume peisonal.

3. A11c : ► ctivc prirclur► toarc (Ic vcnituri ncic, rarc întiuniatc cic 1 ► :► }csr ccl ► iv: ► Iculul :l 5.U( )11 (Ic C ► iru 1)c

an:

..........................................................................................................................

...............

Nc>'l ~ n:
~ c v ~ li- dcc.l:u-:i inc.lutiiv cele a11alC In titrulll ă talc.
V. 1)atorii

Uebite, ipotcci, l;aran ţii emise în bcnc.fic.iul w ► ui tc ►- ~ , llunuri achizi(ionate în sistem Ir: ► tiin
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumat ă a tuturo ►- acesiora dep ă ticştc 5.00O dc euro

i allc

N(YI'i1:
~ e vor declara inclusiv pasivele linanciare acumulate în str ă inătaie.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valc ~ are

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fatţă de valoarea de pia ţă , din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanicii, decont ări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro *
----

, .

Cinea.realizatvenit.ul

—

Sei viciul preştâtlQt~ iectul
enerator de.venit

Sursa veniiului:
n'umele, adresa

Veiitul.an.ual :....
?ncasai

1.1. Titular

1.2. Soi:/so ţie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi tratuliile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I,Fi al 11-lecr

~

cm >J-~
\/JJ. \1 eiiiliir1 il( (leCJiliiilliliii .ş i ll( i,iciiibrilois. il 1e liiiiilie, rcilii.ilc î li
a il licil iiclici:il
(polrivil arf. il liii lcci iir. 571/2003 1)rivjn(J ( oJiil lic:il, cii iiw(ljlicirile i coniplelirik iillc rioir)

N( )J Ă :
C vor (iCUJiil iiultiiv vcl)itiiiilc pioVunitc diii sir a in iiIi1c.

(.inc a rcaiizat vcnitul

Sursa vcnitnlui:
nuinele, airesa

Scrviciul l)rcstal:/ObiectuI Viiitul au ual
geuerator (Jc venit
încasal

]. V( ,nituri din salarii
.

l

.

•

IilLllulCr4//

1.3. (opii

___ ___________
-.
____

.-.-------

-.-.--------.-----

2. Ve;7itui-i diii aciivită(i independenie
2.1. Titular
2.2. S()ţ/soţ ic
3.Veniiuri din cedareafolosinţei bunuriior
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţ ie
4. Venituri din invesliţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/so ţie

5 Verntui i dinpeiisii
5.1. Titular
5.2. So/soţ ie
6 Veniiuri din
6.1.Tituar
6.2. Soţ./soţ ic

U(

Iri zfăţz ari ole
.

--.-. ..

Su rsi

( inc a rcal . zal vciiilul
.

__________I eii (.1/!? /)/e/1/Ii
[7. i/iiii
.

i.

7.2.

Ji

VCJ) ilii

JUJU(

1(11

(

liii

:

SCFViCiUJ j)FCSlal/0t)iCctUl
JII

Viiil ii l

t

iial

.

(kV(iIl

Ş I (11/1 j0lIi/ (IC /W/O(

tilir

o ţ/So ţ iC

7.3. (opii
8. Jenituii din aite siuse

82.

O ţ /S() ţ iC

Copii

Pi-czcnta declara ţie constituie act pubiic şi ră spund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
cara eterul incomplct al datelor inen ţionate.
Data complctă rii

Senin ătura

.

.

a

L_c;i•.

dc

Ja

CNJ

CI1Z)WC

j ţ ./::(_

_______-

(? ,

, avi

JII.J

[il&ia

U.• 7

,Jomiciliiil
1I(J

J)lCVcJell1c ari. 32() din ( oJiiI J)ClIal J)rivifl(1 lalNiiJ

ÎlI

(lcCla ra(iI, (ICCJar pc propria ra NpiInlcre:

1.1,

Asociat sau ac ţionar la societ ţi coinercialc, conipanii/socict ăţi na ţ ioiiale, institu ţii. .de crcdit, gruJ)uri (JC
iutcw cc.onozrn.,prc.c.um şi m.mbru în aocraii, funda ţii au aJl. organiia ţzii neguvcrnani.ntal.
Nr. de părţ i
Va loarca iolaI ă a
Unitatea
.
.
.
s()claIe sau
(.aI ilatca de ţ imita
parţ i l()r soc.iaie
dcnumirca ş i adrcsa
•
•
ş ilati a acţ l un
de acţi uni

Calitatea de mcmbru în organele de conducere, adnunistrare şi control ale soczetăţilor eomerc*ale, ale
regiilor autonoine, ale coinpannlor/oetet ăţilor naţionale, ale nistitu ţulor de credit, ale grupurilor de intere,
economic, ale asocza ţulor sau fundaţnlor on a)e altor onizaţu ncguvernanientale
Unitatea
.
Valoarea bencliciilor
Calitatea de ţinuta
- denumirea şi adrcsa 2.1
2

3Calitatca deineinbruîncadru1asocia ţziIoijiofesiouale şiisausindicak
3.1 ......

--

-

-

4 Ca1itac.i dc. mciinbz u în oz ganele de c.oiidueic., abzizniJ..i are ş z coutrol, retribuite sau nez c.(z ibuzle,
de ţznute în c.adrul paztzdeloi politice, fuzzc ţiia deţ uizt ă ş dununzi
tzdului_polztlL
4.1 ......

5 Contz cte, inclusiv cele c1e asten ţă juridic ă , cousu1tan ţ juridzcă , consu11an şi cz ik, obţznzzte oi z aflatc
în eiiu1are îrl tzn.pLz1 cxc.icttazzz futciz1or, inanclitclor 5iU (lcfllir itătllOii pu[ice fzri a i-italc. dc Ia Lugctul dc
stal, 1oca. ş i clin fondurz exteznc. czz îucljciat. cu societ.(i c.oi-nercitJe cu cp1ta1 de stal sau inide slatul ete
zctionar
Duiala
Tipul
Dta
VaJcaa
5.1Ben1îciaraJdeci±nameJe
nsitaia
fPcedi-uap
conlracluli

co
1

i

J

închzeLconnactu1u

to1a ă a

IErnBTEII1NT

;)(

Rudc (ic pudul i a1e tittikuula1

)Cictăţi cornctuialc1 Ixiiiă iiiică
au1ită/Asocia4ii iilia1cCabinctc
individualc, cabii casocia1c, sociciăţi
CiViICpfl)fCSK)fla]CSaU socid ă(i civilc
prolCSiona]e Cu rispund lirnitală caîu
dcsfă xiiî î prolCSia dc avocal,1 ( )ouiiiaţii
ncguvonncntaIc/ liiidaţii/Aiciaţii2
Prin riide de gradu/ 1 sc înţ cicgc p ă rin ţ i pc linic ascciidcnt ă ş i C()pii pe iinic descendenl ă .
Sc vor dcclara nurncic, dcnurnirca ş i adresa bencficiaruiui dc c()lilract unde, prin calitatea dc ţ inută , lilularui,
soţul/soţ ia ş i rudcle dc gradui i ob ţ in contractc, a.şa curn suiit definitc la punctul 5. Nu se deciară conlraclelc
socicl ăţ ilor corncrcialc pe ac ţ iuni Ia cai-e dcciaraiitui îrnprcun ă cu soţ ui/soţ ia ş i rudele de gradul l de ţ in rnai pu ţ in de
5% diii capitaiui s()cial ai societăţii, indiIrent de rnodul de dobândire a ac ţiunilor.
2)

Prczcnta declara ţic coustituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor men ţionate.

Semn ă tura

Data completă rii

-z,

