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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/],/ 	 tit2ti 	 , având funcţia 
de 	 la 2Oj 	OO,tL  

CNI 	/O 	14,04 9  	, domiciliul 

	

// jic/ 	LA  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia1  deţin următoarele: 

* 1) Prinfamilieseîn ţelege soţul/soţia şi copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adrca 	aii 	ora , (a(eoria Anul .. 
dondirji 

upraaa Co(a- 
 prtc 

1o1u1 dc 

dbandic  
. 	ţ ) 

/aa  
. 	.. 

/,t-C 

- 

- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  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. 

au ioua . 	. C acoria .  
- 

.&nul ,. 	.. dobanlirii  
, uprafa ţa Coti- 

parl.e 
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. 	l irularui 
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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 menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

i H Cd Nr.debuçù ţ i nu1 dc ldbnc i(lt Modul dc dib indii c 

2; Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 luni 

Naitira btiuului 

intrainat 
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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 depăşeşte 5.000 de euro 

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

1ntitti ţia catc adrniristreazi 	Tipu Ik 	Valuta 	Peschis în anul 	ol(J/valoaIc la ij i adrea actcia  

*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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasaiuente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

lniiient tit1u!ocietatca în carc peroana C"Ic 
. 	 . 	. 

aciollarauaoclat!bel1ctic1ar de 1flprufl)ut 
, 

T i pu1 
Nuniir (lc titluri! 

. 
Ie ţă retarc  

- 
aioarea totala Ja ii 

- 

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

re. 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beiieficiul 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 inclu şiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

(.f1tor 	 Contractat în au ţiI 	Scadcnl Ia 	 Valoarc 

 2o11  
..fl 	 fl 

- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autoiiome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele alangajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

C..inc a realizat veiiitul 
Siit 	at.riitnhii 
nuneic, 	rea 

iulpiet.at/Obiet.tu1 
. tcrator (Ic Veilit 

.t.nitulinijal 
iiicaa1 

1.1. Titular ,/ - 	 ••-. 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii ...... 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudekr de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale menibrilor s ăi 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 reaIiat venitui 
Sursavenitului: 
nunieIe adresa 

Serviciul prestat()biectul 
generator i1e vft 

Veiiitul anual 

1. 	•Veiuui.tz 	di.ii 	,i1l(1r1l 	 ...... 	. 	 •••.• 	.:: 	• .....:.. 	
•: .. 	: 	• 

1.1. Titular Z7C?.4-L 2Eş ,,1ic i3 	€ 

•. 

_______________ LioQ 	ss • CoE,v/ 51 / 

1.2. Soţ/soţie 5c?. Oo,o2 .s  / 	2 ic 

1.3. Copii  

2 Ierntw z dzn aetzvzt ăţi independente  

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venituri din eedareaJil 	znei bwiw zloi 

3.1. Titular -. • .... 7 

3.2. Soţ/soţie  

Ventuiz duz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

S Veiuturt dtnpeniz  

5.1.Titular .- 	• __________ 

5.2. Soţ/soţie  
____ _ _ __ .-• __ 

6 Venitun din tictzvit ăţi agric ()lc 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  
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--T [ 	
C:ÎI 

Nunie, adresa 	 4,,ctict-ator de veiiit  
î 

"ricasat 

7 Venztu; ; lz;z prernii 	i dznjocuzi de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţlsoţie  

7.3. Copii  

8 Venitun dzi; alte surse 

8.1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 	 Se 	ra 

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

- 

v 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	/?7 	 t4i/ 	 . 	, având funcţia 
de Co/-/S/-P 	 la  

,domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

- 1. Asociat sau ac ţ narla sQcictti conierciale.conipuniilsociet ăţ i natioile,institu ţ iide crcdit, grupuritic 
lnl Ă nntl l -fl;r 	 fl I41 fl ţ fl 	 i i ţi,-nhii, n -i6Ij.lI- jj fij ţ irl, ji 	III .I1t 	flr(l,flill 	flrfllltlfltfl1fllill 

- 	

. 

Urntatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 

. 	 . de acţiuni 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 
. 	 . şi!sau a acţiunilor 

: L4CcEL 	.S,Qj •  

2. clitatea (le rneinbru în oi - n1 de eonducere, adininistrai-e ş i control alc soei€t ăţ iloi comvrcia ă e, ale 
rciilor autonomc, alc coinp-aniiiorlsncic( ăţ ilor na ţ ionulc. ale insiitu ţiiinr dc crcdit alc gruptirilor dc i ii leres 
(( ilInnli( 	il 	iin i llillm 	li fil 11ILIffilibr nii mI Allm- 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea bejeficii1or 

2.1 ......  __________ . 

3._CaIilatca dc mcinb, - ţţ  îiI cadrul aociaţii1or  piofcsionalc 	i!saii sint1icaIc 	 -- 	 - 

3.1...... 

-.. ...:: 

- 

.- 

4. Calitatea iic iuiiibri în oraiic1c dc conduccre. -adininistrare ş i control, rctribllite sau ncreliibuitc, 
de ţinut€ incad, iii partidelor poliliie tunc ţ ii de ţ inuta i denuinir ea  si ttduiui pnirţ 	 - 

- - - ---- ------- 

5. (.ontracle. incliisi cled 	îiîţiijiit1dic ă . consultiit ă  juridică , consultan ţă  ş i civiic, ob ţ iiiute ori atate 
în dcrulare în tinipiiI cercit ă rii tunc ţ iilor, rnandatclor suu dciiiuit ăţ ilor 1iublicc finaii ţatc (ic la bugctul tie 
slat, lncaI i diii toiiduri etcrnc ori îiickeiate cu socict ăţ i comerciale cu capital de stat sau sindc statul uste 
actiniiar_inajoritartmirioritar.  
5.1 Bneiiculdecc*tiact n1ime1e 	lnslituţiaP 	Tipul 	Data 	Duiata 	Va1oata 
pun1edenumina şiadsa 	conliactanlă  	cc*tiactului 	încheiii 	conliactului 	toiaiă a 
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denumiia şi înciedinţat conlractului contractului 
adiesa contuictI  

- 	 - - - - 

Soţ/soţie............... 

Rude . 

So4convia11Peioariă1lzică  
ia1e/ Cb 

cbasociate s ă  
cide  

rasmrdm 
şoadeavoat(Cgaui 

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

soţul/soţia 
.

.şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu.se.. declară  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia şi rudele de gradul 1 detm mai putin de 
5% din capita1u1 social al societ ătii, indiferent de modul de dobândire a actiurnlor.  

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterulincom.plet al datelor nien ţionate. 	

. 

Data conipletării 

.. 9 
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