
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subse natul/Subsemnata, 	_//jV9t7 7€j7 	 , având functia 
d e __ 	la éï 
CNP 	doiniciliul 	 7 	 23 S 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

. -. 	 Anu! 	 ( ota- 	Modul dc 	. Adresa sau zona 	Catcoria Suprafaţa ,. . 	1 itularul 
- 	_._• ________ 	dobandirii eq.  doban dire  

/ 	 ••.--..------•• 	

•.• 
	.. - 

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

*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 dcclara inclusiv cele aflate în alte ări. 

Cota- 	ouIde 	 2 Adresi au zoa 	C2tegora 	 Suprafa ţa 	 TituIaru pâr. 	aobancIire  

G- V24 AIR.  



* CateoriiIe indicate sunt: () apartament (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
produc ţ 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 ş i numele coproprietariior. 

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 bucăţa Aiiul defabraca ţie 	Modul de dobâudire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii 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 afIate în proprîetate, indiferent dac ă  ele se afiă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

»escriere suinar ă Ţ 	AnuI dobândirii 	 Valoarea estimată  

111. Buunri nobi1e, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinae în 

1tine1e 12 luui 

Natura bunuui ]ata Pe1 	către care Foraa 
isranat iatramarii instirt. aiistrauaru. 

Va 1oare 
, 

_--_- y 

i 



1V. Active financiare 

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

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

Institu ţia care admiiustrează 	
Tipu1 	Valuta J Deschis îa anul 	Soldlvaloare la zi ş i adresa acesteia 

*caregol iile  indicate szint: (J) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ecliivalenre; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acurnulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

lmi1cn i itJu!socictatea îu cire persoana cste 	. .. 	. 	Nii iităr de titlu ril 
. 	aIoarea tOt2a Ja Ll l 

acttona r a u asocia1/benc ictar de iiti prii rnut 	 cota de parlicipare 

i:cte sm?:: (]) 	Éli vclloai-<? d ţinutc (titliîri de stat, ceri lcate, 3!?iigaiz:riJ; (2) 
ljii.1 Sct11 soci al 	z sacic1&; c mercî!13: (3) îmJ?1 11!uri ordcte îa iiuineiersonal. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
..........................................................................................................•---......--•---...--•-----..._. 

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

....................................
~ •----............................................................................................... 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusivi cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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 străinătate. 

	

Creditor 	 Contractat îri ânul  Seadent Ia . . 	 Vâloare . 	 . 	 . 	 . 	.: ş :, ... 	 . 	 . 	 . 	. .. 	 . 	 .' 	:': 	 . 	 . 	 .':..' . 	 ...::....... 	 :. 
	.:::.: 	 . 	 .... 	 . 

QQ J7   

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  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, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

~e 
::..... 	 .~ .. .:.:... 	... 	. 	,,.... 	.. 	. 

	

Sursa ve ~niţul~ii: 	::`; ::: ' Serv~ciâl : reşţâ
~
f/Obiec#ul ;.;;' ;=:;;; ; 	ni#ul a.nual. :  inc a realizat venitul 	 P ~ :.  

	

uumele;"ădresâ 	enerat©r de venit. ''l 	încasaa 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţ ie 

13. Copii 

"Se excepteaz ă  c'e Ir decicrrare cadouri,'e .>i irataţiile zrzuale primite din partea rudelor de gradul I Şi al 11-1ex 
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VII. Vcnituri aic dcclarantului ş i ale mcrnbrilor si dc familie, realizate în uitirnul an fiseai încheiat 

(potrivit art. 61 din Legca nr. 227/2015 privind CoduI fiscal, cu inodifică riie ş i completă rile ulterioare) 

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

Sursa venatului 	Servicau prestat/Obiectul, Venitul anuf1 
Cne a reaiazat venitul 

aauane1e, adresa 	 generatordeeiait 	; xncasat 

1 Veniui i din salarii 

].J.Titular 

1//91/1 	 i 
1.2. Soţ/soţ ie 



Cine a realizat venjtui Sursa veuitalui: 
Nume, adresa generator de venat 

Veniti1 anual 
încasat 

7. Jeniiuri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. So ţ/soţ ie 

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse  

8.I.Titular  

8.2. So ţ/soţie  

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie coustituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 

( 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bs 	 având funcţia 
de 

CNP , ţt7 & /-773 A// 

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

1 Asociat sau acliouar la socaet ăţi comercaale, coinpanaJsocaet ăţi naţaonale, uastituţii de credat, grupurade 
anteres ecouoxnac, precuxn şi ineinbru îiiasoeiaţii, fundaţaa sau alte orgaaiza ţia negnvernaineiitale 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

.- 
Calitatea de ţiriută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. 
de acţlurn 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

. ş i/sau a acţiunilor 

2 Calitatea de meinbru în orgauele de conducere, admanitrtre 	i contr1 a1e ocietăti1or courereaale, ale 
regaalo r autonome, ale coxnpauaalor/socaet ăţaior naţaoiaale, ale intitu ailor de.rdat, ale grupuri1orde interes 
ecouomic, ale asocia ţiilor sau fundatulor ora ale altor org i n ira ţii negti eriraanentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa 

Ca1itaea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2. 

3. Calitatea de anembru în cadrul asocia ţiilor profesionale şisau sindîcâle: :: 	• . 	•: • 	•• 

. Caliiatci d 	auernhru în orincle de cndueerc, alministrare şi conti i. ritribuitc 	iu 	nerclriliuile. 
k i i r aU ii 	L i lraa l p 	i(itlt lur piai& 	kit ti 	dtinut 	idt iiiimireaparlidulw pIi___ 	 - 	 - - 

11 

-- 

5. Conracte, inclusiv cele de asistenţă  jiiridică ,. consultanţă  juridică,consu1tnţă  şi civile, .obţinute ori aflate 
r iera1are în tianpul eercitrai fauc ţ doi, rrzadate1or 52U demiaa ţiior pubkce fnantate de la buget 	e 
at locdI ş  di i forduri exterric ora î -acheaae cu societăli coinerciale cu capital ie stat 	au unde statul etc 

ictI9narari2J3rtar/rruioritar  
5. Beiciralecc:nie 	in1iţ a 	Pceduraiin 

c ţt:can ă : 	aafst 
T 

tjui 
Dita 

îrcjciii 
Durata 	Vaoa 

crituki 	. 	to1a ă a 



deiurnirai încdin con1ctuiui conliactului 
aJsa  

Tiiular 	. 

Soţ!soţie.. 

Rudedegradu1 Ia1etitu1aruIui 

Socidâd comea1e!Pe ă  fizică  ,V 
y 

autorizată/Asociaţii 	i1ia1e/ Cabinete  

pofciona1ecuidmitatacar ,, 
desf şoaiăpifesiade avocatt Cinizaţii 

uva1eFdaţii/Asociaţii2  

Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

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

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

Data completării 
	

Semnătura 

VÀ 

pi 
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