
G~ a. 06, t"Dj ~- 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnita, 	/) r A7 îc# G/ 	C 	F57 	 , având funcţia 
de 	-/îe 	/ ?7 	Ia 0pn-/f 	 ţ jc 

CNP 	 , domiciliul o..- 

 c, c, A 

cunoscând prevedeiIe 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 aflaţ i îri întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

A(1ru 	iii zona 
:;: 	 • 

categoria
,  AnuI • 

••.. 	 .. 

dobandiru  
Suprafa ţa 

• Cota-••• 
parte 

Modiidc 
... 

dobandire  
Titu1arul 

__________ _______ _______ _____ ____• N  _______ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

AnuI 	 Cota 	Modul dc 	 2) 
Adresa sau iona 	Catc-goria 	 Supiaia ţa 	 Titi1aru1 

dobandiru 	 pai te 	dobandire 

1 



ţ  

atuia 	 Iiic 	 t €k butj Anu 	fabracaie Modul de dobândire 

le 

2. Bunuri sub forni ă  de rnetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
nuinisrnatică, obiecte care fac parte din patrirnoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însuniată  depăşeşte 5.000 de euro 

N.O•T Ă : 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul 
României la momentul declar ării. 

.. 	 . 	
• 

Drie 	 Anul €1ohnditu 	 Valoarea etiniată  

-- 

II]. Bunuri inobile, a căror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro faecare, şi bunuri iinobile înstr ă inate în 
ultirnele 12 luni 

tn.ibun1a 

	

pgl- " Oallll Catre 	 ... 	Valoarea 
11 	 int 	iu 	t 

- 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forrne echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însuniată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 

2 



- 

Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care adm11strea7 	
TI1)[Jl 	 1)tihi 	în antil 

tejà dIOdt e 1 

*Categoriile  indicate sunt: ( 1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri 
de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 
antet- ior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

Eintent 	etate i iI 	Cd[C 	111 I 	 \idetit ţuii, 
t I)U 	 OaJ ea tot i 	1 

(1C prUn)ut 	 (OtU 	 - 

*Categoriile  indicate sunt: ( 1 ) hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

în societăţ i comerciale; (3) îrnprumuturi acordate în nume personal. 

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

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele f1nanciare acuxnulate în str ăinătate. 

Credtot 	 (onttacttîniunl 	ic1v6t la 	 11OaJC 

- 

-) 



vi. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă  din 
partea unor persoane, organiza ţii, 5cietăţi coznerciale, regii autonome, coinpanii!societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăş eşte 500 de euro* 

LM  -l.-, 	1 1 

• 	 rsa 	€irtitii: 	cr 	icitil prct 	 I 
riuirt€l€ 	icli e 	i d 	veziţ  

Venitul anual 
încasat 

1.1.Titular 

1.2. Soţ!soţie  

*Se exceptează  de la declarare cadourile ş i trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al II-Iea. 

vii. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2403 privind Codul fzscal, cu modific ările ş i coznpletările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile proveriite din str ăinătate. 

• 	 .. 	. 	 • 	 :ur;i 	u iiuhi i: 	••: 	erviciul prci ii 	()hi 	ui ul 	eitu1anua1 
- 	czne a reiltt venitul 	 uuji1 	it1i 	i 	 t ii 	i 	 iiii 	 incasat 

•1. 	i 	,ii1iri din wurt 	. 

1.1. Titular • _________________ _________ 

2SoţLsoţie •i• 	• Cri 	-/ie 	/oc_i/. _________ 

1.3.Copii ________________ •---•-___ --______ 

2 Vernturz dznactzvzt ăţz independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ!soţie  

3 Vej 	 bunurzlor 	 - 
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•: 	.:•••:• 	
, 

Cine a reahzat venitul 
uri.venitu1ui: 	ci 	iciul preIt/(flicetu1 	enitUI 	I1Ui:. 

n uinele, aches 	 € n. i 	i dc. 	iul 

3. 1. Titular  

3 .2. So ţlsoţie  

. Venituri din imestiţii___—_ —_— 	 .: . 	• ..•• .: . .. 	 •. • . .:• 

4. 1.  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venztw z dzn penszz  

5.1.Titular  

5.2. So ţ/soţie  

6. Venituri din activităţi agricole  

6.1.Titular  

6.2. So ţlsoţie 	 --- 	- 

7.VrLd -prmii şidinjocuri de noroc 	 • 	: 	 ____________ 

7.1. Titular  

7.2. So ţlsoţie  

7.3.  

8 1- enitlLrz dzn alte sw se  

8.1.Titular  

8.2. So ţlso ţie  

.. 	 --. 
8.3. Copii  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

.ncomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Sernnă  a 

., 

fil °r Zo 	 :......... 
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0 15, 2o 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Corit//c-r 

CNP 	2G 
fcc-. 	7i c 	ţ  

cunoscând prevederile art. 326 din 

/)U7rv \i , având func ţia 
la 	C-/1 , // S / ţ o cL / / cs&1 ( 

domiciliul ,*. / ţii ,7P7 q 	, 

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

1 Asoiat sau ac ţionar la societăţi comerciale, companii/ocietăţi na ţioiaale, institu ţii de ţredjt, gi upuri dţ  
interes econ 	reim ş imeanbruînasociaţu,[unda ţaisaua1torganiza ţu neguvernamentale 

ni a ea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau  de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

NI 

2 	Calatatea dc aiietnbru în otganele de coiaducere, adminastrare şa coiatrol ale %ociet ăţilor comcrctale, ale 
regiilor autonome, ak. conapanailor/societ ătilor naţionale, ale institu ţulor de credit, ale grupuriloa 	1i iiateres 
economic, ale asocia ţailorsaufundaţialor ori ale altor organaLa ţii ncguvernaxnuta1c 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3.1...... 

4 	Calitatea de membiu în organek de conducerc, administiare ş i contiol, aetribuite sau neretaibuatc, 
(letanute în cadupartide1or politice, func ţia (le ţinută  ş i denumirca partadului politic 

. ....... 

5 Conta aLte, inel . us iv celedeasisten ţă  juradică, consti1tn ţă  juiidică , consu1tan ţ 	ş i ţivi[e, ob ţiiiute ora aflate 
în derulă i e îia tianpul eercat ă raa functailor, mandatelor sau deninit ăţilor 1)ublicc finau ţatc de la bugetu 	dc 
stat, local şi dxn foiadui i eterne ()ri înclaLiate cu socact ăţi comerciale cu capital de stat sau nude statui e%tc 
ac ţtoiiai niajoi itar/puiioritar  

F51 Becii1decont:ne1e, 	J 
prenumeledenunirea şi adresa 

histiţia 	-T 
con1antă  

PixeduaprinJ 
careafost 

Tipul 	l  
contiactuîui 

Data 
încheierii 

Duita 
conliactuîui 

Valoarea 
lntalăa 

1 



5. Contracte, inc1uivce1e dasisten ţă  juri 	ţ ivanţă 	i ui ile, obtuute 	itu ii1te în derqîi.. 
timpul exercitării func ţulor, manda 	 ub1ic tn ntitc de Li hugeiul de 	taI 
ş i din fonduri externe ori încheiate en 	oeef 	e 	rcit. 	 tit 	u uidc 	iEi1. este 
acţionar maj oritar/minoritar 	 ____ 	 _______ 

Instituţia 
Procedura 

. 
j. l Beneliciarui de contract: contractanta: 

prin care a 
fost 

. Tipul . 
Data . 	. 	.. incheierii Durata . 

Valoarea 
totala a 

nurncle. prenurneletdenumirea ş i adresa denumirea i încredinţat 
contractulut . contractului contractului contractului 

adresa contractul  
Titular 	............... 

Soţ!so ţ ie 	............... 

Rude de gradul I 	ale titularului ...... 

Societăţ i comerciale! Persoan ă  fizică  
autorizatăl Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţ i civile 
profesionale cu r ăspundere Iimitată  .- 
care desfăşoară  profesia de avocat/ 
Organ izaţ i i neguvernamentale/ 
Fundaţ ii/ Asociaţ ii2  

Prin rude de gi-adiil 1 se înţelege părinţi pe Iinie ascendent ă  ş i copii pe Iinie descendentă . 
-i  Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută  titularul, so ţul!soţia ş i 

ruclele de gradul I ob ţ in contracte, aşa cum sunt definite Ia pct. 5. 

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

Data completării 

2 
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