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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatuj/Subsemnata, 	C/ îj7O7- 	A/77 	 având funcţia 
de g in 	 la 	Q&-4 

	
r 

CNP 	 f9l 	, domiciiiul 	 /d 	i? ţ 9 
/7cc 	2c{ O1 

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

*i)prin famiiiese înţelege  soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adresu 	iu iotii ( 	le)Fli . 	 . . 

dubaudirii 
U J)Fifi ţ i 

• 

Coti- 
parle 

MduI ic 
. 

dobandirc  

.. J i!u Lirul 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

SU iou i 
, 

(ategoiia 
Anul 

.dobaiidirii 
. 

Supia!ta Cuta- 	jodu1 de 
partc 	dbandire 

. Titularul 
. 	 . . - 	 ..•••. 



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

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natti ra Nbrea 	Nr. de bucăţ i Anul Je fabrica ţ ie Modul dc dobndirc 

j  Ooo  

o 

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

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)ccrierc iinir 	 Anu) 1Iiidirii 	 rc c(i mtă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ă inate în 
ultimele 12 luni 

	

Natui.i.bunu1ui 	l)da 	Peisoana Lî11ccarL- 

	

- înstră inat - 	înstră ină rii 	în ă inat 	-- 
Vornia 

j•.• 	 a1(JdtCi 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

.... 	
, 

~ i adresa acesteia  
Inst;iţu ţia care âdininistreâză  

~
l'ihul ~~ Valuta 

....    

Deschis în aii.ul ~~ S~~ldlvakourc la ii 
.•.. 

7- 2 O rl P--O r Z 2 ~ . ©© Q 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card)• (2) depozit bancar sau 
echivalente• (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

Ernitent titlulsocietatea în care persoana este 	 ~'~Tum ă r de titluri/  
r  

h ij)ul~~ 	 Val~~arca rntal ă  I<+ zi 
~~c~iona sau asociat/beneficiar de împruruui 	 c~~t<i cic t~arrici ~are  

_________________________ 	// __________ ___________ 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat; certificate, obligaliuni); (2) 
acliuni sau păTji sociale în societăli conzerciale; (3) îrnprunauturi acordate în nunae personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

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. 

Creditor 	 (ontrictatîn auul 	caJeiat;;ia 	 Viliiare 

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, companii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Stirsa 	n1 

adresa 
i(.IUI pii1 

generator de venit 
nill 	inu il 
iiicasat 

1.1.Titular - 

1.2. So/soţie 

1.3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor cle gradul I şi al 11-lea. 



vII. Venituri ale declarantului şi ale inembrilor săi de farnilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 diu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cincarealizat venitul 	
Sursavenittiui: 

• 	
... 	 • 	 .. nuin . 	 adresa• 	. •• 	. •. ..• 	 . 

aiivai 
. 	 .. 

]. Venituri din salarii 	 . 

1.1.Titular  

1.2. Soţ soţie  

1.3.Copii  

2. Venituri din activit ăţ i indej,endente  

2.1. Titular /jQoL/ 	
ţ 4t)47  2. Oo 7 

2.2. Soţ/soţie  

3. cc 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. Venituri diii investi/ii 	.. 	 .. 	 . 	 . 	 .•• 	 . 	 •• 

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5Venitui i duipnsii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Venituri din activităţ i agricole  

6.1.Titular  

6.2. So ţisoţ ie  



. 	 . Cine a realizat venitul 
... 	

• 	 ... 	 . 	 :. 
Sursa venitujui: 

, 

• :• 	N•ume, adresa 	•.. 	 . 

Serviciul prestat/obiectuJ 
generator de venit 	

• 

[Venitul anual 
. 	 inc.asat 

7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroe 

7.1. Titu!ar 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular . y.Lo o 

L 	(IU î) 

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoiuplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 

o, o. 2O- 

Semn 

. 	.,,f.  ........... ... 
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IliD  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 /I-f 	Z/L/ 	 , având func ţia 
de 	 IaCv, 

CNP 	 11 	domiciliul 7Ee 	s7). / rPt? /c3i1 3 t1  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

Tociatau ac ţtonar la ociet ăţicomercia1e,companii/societ ăţi naţionale, insIatii ţii decred it 	jiide 
ntereseconoinic, precuxn şi menibru în asocia ţiJ, funda ţu sau alte organiza ţii negu ernaiuentak 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţluni 

Valoarea total ă  a - 
părţilor sociale 

ş l/sau a acţiunilor 
1 .1 ...... . . _____ 

2. 	( alili tu 	dc 	iiieiiibru îii 	, - iiicic de coiiclucr,e, a(JlIliniNlrare 	i coiitroi alc Nocici ţilol-  coinercialc, ale 
rciiioi 	a i tOII()iiIC, aic coinpan iilor/socict ă iior iiatioriale, aic iflNlilu ţ iilor (1e crC(lit, alc 	iIlf)U riioi 	de intcrcN 

SaU 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1... 

şi/sa.si -1:CâW - 	- 

3.1...... 

4. Caiitatea de iiiembru în organeie de conducere, adn nstraie 	i cot•rol, ..ieribuitc 	au neretrihnite. 
deţaauteîncâdriil pa .. rtidelor politice, funcţiidcţtnutăş t denuaunea piitiduiui po1iti. 	- 	 - 

4.1...... 

5 Contracte, anc1usi 	cele de asisteu ţă  juaidică , coniiltan ţă  juridi ă , cotisuJtanţă  ş i civile,obţinutc ori aflate 
în derulare în tnnpul exercitării funcţiilor, ivandatelor sau demni ţăţilor publice finan ţate de la bugetul de 
stăt, local ş t din fonduri externe ort îIaLJivate cu societ ăţ l conierciale Cu' capital d 	stat sau unde statui este 
ac ţionaiznajoritar/nainoritar: 	 . 	 _____________ 
5.1 Bcaiu1deconct:nurnele, 
ptnume1e!denurnira şi adsa 

histitulia 	Proeeduprin 
conlractantă 	cai a fost 

Tipui 
coniractului 

Dala 
încheierii 

Duila 
contractului 

Va1oana 
totală  a 

:i 



deniiia şi încidinţat con1iacui cont-adului  
adsa con1actu1  

Tiar 	. 

Sosoţie 	. 

Rude de gadu1 Ia1etitu1ani1ui 

Societăţi coma1e/Pană zică  
autori2ată/Asociaţii iimi1ia1e/Cabinete / 
individuale, cabineteasociate, societ ţi 
civilepiufesionale sau societ ăţi civile 
piufesionale cu mTundere 1imitatăcat 
d şcaiăp1DfeiadeavocatlCani2a ţii 
neiv1eFundaţiiIAsoc 

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

. 	2O 
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