
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsempata, 	 95t Mil 	/t./J 	, având funcţia 
de 	 1a 	( 	22- 
CNP 	/,. 	/O //77 /domici1iu1 	 1/- 

cunoscând prevederile art. 29din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona ( 	itei it 
nuI 

dobandtrii 
upr tli ţt 

Cot- 
 pă rte 

Mo(1u1 dc 
(101)1u 

I itul ii ul 

- 
a, .2 

/ 	- 

- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  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 declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adrcsa 	iu ion i 
, 

( 	tttorit \nul 
(lobandu u 

C:oti- 
Ul)i 	tt t ţ  i 

 t 	t( 

1oduI (1c 
(IObafl,ilI 

. 	2 Filii l ti u l 

.,- 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii  

Natura 11'Iarca \r. de buc ăţ i Auul de fabricalie 1'1irdul de dohândirc 

//  ?!~;Q&: &( A - C~~%Yl  

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică ;  obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare = 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

DcSCriere sumar ă 	 lnul dob<indirii 	 Valoarea cstimat ă  
--~ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
insir~ inat 

Data 
înstră in ă rii 

I'ersoana c ă trc care s-a 
insirăinat 

C'orma 
înstr ~iin ~rii 

~~ alourc1 

- ----- 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme ecliva1ente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

1nstituicare adniinistre ă
Fipii1 	aluta 	Descliis în aiiul 	Idlvaluarc la ii 

si adrusa accsteia 

*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 anuluijîscal anterior). 

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

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

liuiteut titlu!socictatea îu carc persoana cste 
ac ţionar sau asociat!bcnehciar (le irnprumut 

. 	 .. 
1 ipuI 

Nuni ă r dc titluri! 
 cota departiiipre  

aloirea t()tili li M 

*categoriile  indicate sunt.• (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale (3) împrumuturi acordate in nume personal 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor deelara inelusiv cele afate 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 financiare acumulate în str ăinătate. 

freJ itor (itractat în an u I ca(IeIlt la Va1are 

,. 

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/societăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

Cine a realizat VCnitLJI ura venitului: 
n uniele, adrea 

erviciu1 pre ta t . tOhiect u 1 
gelierator le venit 

Venitul aniial 
încaat 

. 1.iai_- 

.. ,...... - .. 

1.2. Soţ/soţie ... 

1.3. Cop 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

Cine a realizat ve 	
.

iiitul 
Sur sa vcnitului: 
nuniele, 	diis i 

Servicitil prestat!Obiecttil 
giniator cli 	ţnit 

Vcnitul alitial 
iiat. 

1 	Venituri dl/7 	(1117/ 11 

1.1.Titular,  -fZ. 

1.3. Copii  

2 Veinturi din aclivităţi independenle  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 V(,,niluri dl/; L edareajolosinţei bunui ilor 

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/soţie . 

4 Venitu; i din investiţu  

4. 1. Titular  

4.2. Soţlsoţie  

5 Venitui i du; J)L ;ii 

::::ie  

6 Venitui i dm acvivitâti agri()1L  
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( tnc a Iali7at veiitiil 
Sursa vcnittilui: 

. 

iiiinc, alrcsa 
Scrviciul prcstat!ol)iccttll 

gcncrator cic vcnit 
Vcnittii 	ntia! 

incaat 

7 Veniturz dinpiernu ş i dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8 Veniuri dzn a/  

8.1. Titular  

Ft#t 	6 ii 2 
8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii  

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

Data completării 	 Semnătirra 

....QP 

.- 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1lSu ţ st, 	având funcţia 
de 	la 

CNP /io/f/ 3 , J? , domiciliulU& — 	79 

2 Y. 	•- - u 
cunoscând prevederile art. 292 diCodu1 penal privinà falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau :ic ţionar Ia societ ă ti corncrciaic, comniilsociet ăţ i 	ţ ionale, instittt ţii tIe Crc(lil, grupuri dc 
iutcrcs econoinic,precurn 	i ineinbru în asocia ţ ii, furid,ţ ii sau altc organiza ţiineguvernarnentalc: 

Nr. de părţi 
Calitatea de ţinută 	sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

rn a ea 
- denumirea şi adresa - 

r-  -_ - 

2. (alittea de ncuhîi În organcic dc cunduccrc, adrninifarci coritrol ale socict ăţ ilor comerciale, ale 
rcgiilor autonome, ale cornp4niilortsoeiet ăţ iIor na ţ ionale, ale iiistiu ţ iilor de credit, :tic grupurilor cic inteies 

un nrn ic a1i aucia tiilur 0hii fiin d a i i ilu r uri a a ltur nra niia tii n cuu verna rncn talc: 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 

3 ( .lilitei de mjuiru iii tdi ul asociatiilor protestoualt 	sitidia1e  

1. 	(alit:itca 	(1e rncmhru în oiganele de conduceie, administrare si control, 	rctribuite s:iu 	ncietrihuitc, 
cletinutt în c dr,l prtide1or politiie, funi tkt ă sidiuqnircp ii tiduluipohtii  
4. 1...... 

5. (ontractc, inciuiv ccle dc asistcu ţă  juridică , consultanl ă  juridic ă , consitltan ţă  si cile, ob ţiitute Q .ii:fte 
in 	l 	rnl-i, 	în 	timmil 	rtirii 	tiinr1i1ni - 	 il rint1 	(là. ln 	hoptii1.I 

stat. local si din fonduri cxtcrnc ()ri încheiatc cu socict ăţ i coiiiercialc cu capital dc stat sau unde statul este 
aclionarrn:ijoritai/rninurit:ir:  
5.1Bdecctnte1e, 	1nsa 	j Piceduiapiin 	T41 	Data 	Dcn 	Valoaiea 

e1e/dmasiliesa 	 conliBctant 	I 	catafost 	coritxactului 	încheietii 	conixactului 	totalăa 
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denumita şi încidinţat con1ntii1ui con1n1ui 
achsa con1  

Titular 	. 

Soţsoţie 	. 

degaM  

Societ ţi 	mia1e/Poană zică  
atiizată/Asociaţiiiml1ia1e/Cabinete 

didua 	cabeasociate, societăţi 
civi1epiuiiom1esausocie1ăţicivl1e 
pina1ec mila1ăcai 

profésia  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu.s.e declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia si 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 declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 	 . 	. 

Data completării 	 Semnăt , 
.................

-. 
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