
DECLARAIIE DE AV1RI 

u-Hrt1TtSu bseni Hata, 	/Y7/p79-,e ) 	., 7 2~A.J,4.._- 	 , nVfifl(l fu nc ia 
dc 	 la 

CN P 	 dorn icil i u i 	ri 

cunoscând prevcdcrile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propric răspundere 
că  împrcun ă  cu farnilia dc ţ in urrnă toarele: 

* l) Prin farniiie se în ţelcge soţul/soţ ia ş i copiii afla ţ i în între ţ incrca accstora. 

J. Bunuri irnobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în aitc ţări. 

Anul 	 T Cot- 	Modul rl 	 de 
Adresa sau zona 	Categoa* 	... 	 up fa 

	

ra ţai 	 ... 	 Tztularul 
dobandiriz 	

.. 	

1 parte 	dobaudire  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

T 	•..... . 	 .. .i 	, 	 . 	 •;:C.  I 	C ..M((]l.d 	j.......... 
s iu LOUa 	i ( aoz i 

	

 l uprafata 	 i 	Fitularu 
doJndiru 	 : partc 	dolJ:lndire I • 
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* ( a(egori ile indica[e sunl: ( I  ) apartameiit (2) cas de locui1 (3) casJî de vacan ţ 	(4) spa ţ ii coinerciale/de 

produc ţ ie. 
*2) 1.1 	Iilu Iar se men ţ ioneai, în c.ai.0 l buiiuri Ior proprii, numeie proprietarLi Iui (l itularLl l, so ţul/s() ţ ia, cOl) i lii J), 

iar în caiuI bunurilor în coproprielale, cola-parte i numele coproprielari Ior. 

1J. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisiue, lractoare, zna ş ini agricole, şaluJ)e, iahturi ş i alte mijloace (Je IransJ)ort 

carc sunt supuse înmatricul ă rii, l)()trivit  legii 

Ntura Mrc4 Nr dc bucăţ i Auul dc fbrzca ţze Modul de dobndirc 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din pa.trimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
îusumată  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. 

i).escrler( iamară 	J 	Au1dol,iizdirii 	 V1oarea estitnată  

111. Bunuri mobile, a c ă ror valoare depăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilc înstrăivate în 
ultimele 12 Iuni 

Natuia buiuua Dat 
instra.:iar ţ  

lLISfl2 ct 	cis-t 

. 	 , 	 ziastrainat 	.• 
Foraii. 

:.. 
1oarea 

. 	 • 	 , : . ...... 
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l V. Ac(ive fiiia iiciarc 

. (:oitu l - i Ş i (lel)Oi.ilC l)aflca re, fofl(liiri (IC invesliii, foriiie ccliivalcntc (lC cconomisire ş i invesl ire, 
inclusiv cardu r, ă c (Ie crc(I ă (, (Iac ă  valoarea îflSU ina( ă  a (ut ii FOF accs(ora (lCpăŞ CŞ tC 5.00() tic CU() 

N O Ă : 
Sc vor dcclara iiiclusiv ccic alatc în h ănci sau instituii lnanciarc diii str ă inătatc. 

• 	nstitu ţ ia carc adiuinistrează 	T•I* 	Valuta Dcschis înanul 	SoId/valoare Ia zi 
• 	ş i adrcsa accsteia 

*cagegoriile  indicate suni: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondvri de investi ţii sau echivalenie, inclusiv fonduri private de pensii sau alie sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferenie anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Fnitent titlu/socictaieaîncarepersoana cste 
acţionar Să U âs ţ:iat/ben 	iaideiiinu t 

- - 

Tpu1 
- 	 ; 

Nurnă ide titluri/ 
ţoţa dearticipare 

Ioai 	tuaIa la 	i 
- 

*categol.iile iiidicate svnl: (1) /iârlii de vaioare deţinz!le (titlui-i de staf ., ceitifîcate, obligaliuni); (2) 
acţfuni sazt părfi sociaie în societafi eoiiiei-ciale; (3) îiriprurnuiuri acordaţe îiz iiunie persoiial. 



3. Alle arlivc J)ro(IUCă toale (Ie vcnil iiri iicle, CaIC ÎflSU male (IC1)ăŞCSC echivalcntul a 5.000 (1e eiiro pe 

: 

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

	

............ 	 ........: ... 

::::::::: ::::..:::::::::::::::::::::::: : 

N O1 Ă : 
Sc Vor declara iiiclusiv ccic aIatc în sti ă inălatc. 

V. l)atorii 
Debitc, i1)()teci, garanţii cmisc în bcncficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem lcasin ş i altc 

ascmenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tutur()r accstora dep ăş eşte 5.00() dc euro 

NOTĂ : 
Se vor dcclara inclusiv pasivele linanciarc acurnulate în stră inătatc. 

Creditox Contxactat în anUI Scadentla Valoare 

/b c 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  dep ăşeşte 500 de euro * 

Cinearcalizatvcnitul 	
1 Sursa venitului: 	• Serviciul piestt1O.biectu.1 

eera tor (1cenit 
f 	Vcnitul.a.uuai 

încasii 

1.1.Titular 

1.2. So ţ/soţ ie  

13.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataţiile vzuale priinite din parlea rudelor de gradul i şi ai 11-lea 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare) 

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

(.inc 	rciIiit venitul 
.................. 

ursa venitului: 	crviiu1 pi 	ii(/Obiecti1 
•. 	.. 	I 

.g 	ie ...venat.. 	•••.•:• 
Venitul 	iiuil 

.. 

.nţaa 
l. 	Veniiuri din salarii 	• 	 • 	 • 	: 	 • 	. 	 .. 	 . 

1.1. Titular 

1.2. So ţ/soţie  

1.3. Copii  

/OQ 

2. . Venifuri din activit ăţi independeit 	. ... 	O 	 • • •: 

2.1.Titular 

2.2. So ţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bzinurilor 

3.1.Titular 

3.2. So ţ/soţie 

4 Venitw z din investz ţzi  

4.1.Titular 

4.2. So ţ/soţie 

5 J enitz 	i dzn pernzz  

5.1.Titular 

5.2. So ţ/soţie . 

6. Venituri din activit ăţi agricole  

6.1.Titular 
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(.inc a rcalizat vcnitul 
Sur sa venitului: 
Nuine, adresa 

Serviciul prestal/obi ectul 
generator de venit 

Vunilul anual 
incasat 

7. Vc;ii/uri (11/7 preinii Ş I clinjoetiri cle flOr()C 

7. 1. 	litukir 

7.2. So ţ/so ţ ic  

7.3. Copii  

8. Venituri din al/e surse 

8.1.Titular  

8.2. S() ţ/so ţ ie  

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 
	

Semnătura 

ob.qP,11t .... 
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0-/ 2- ~A~ , (D ~ , - 	 -  - 

l)lClARAŢ i i D1 lNTlRiSl 

Su bseiii 1 ]uI/iJ)sei1inaa, 	 , av iid fiincia 
de 	 la 

CN1 	 OO6// 	, (IOIfliCiliUl  

cunoscnd prevcderile arl. 326 (Iin Codul pcnal l)rivizl(J falsul în dcclara ţ ii, declar pc propria r ă spundcic: 

.Asoeiat sau acţionar la societăţ i comcreiaIe, cornpanii/societ ţi na ţionalc, institu ţii de:crcdit, grupuri dc 
Ltercon,JLLum ş i meznbruîn asociajii, funda ţ ix sau aitcorganiza ţu neguvernarnLntale 	- 

	

Nr. dc părţ i 	Valoarca lotaI ă  a 
Unitatca 

denurnirca ş i adrcsa - 	
(, 
., 	 . 

. 	 alitatea dc ţ inuta 	sociale sau 	parţ il()i socialc 
- 	 . 	 . 

	

de acţ iunl 	ş l/sau a ac ţ iunilor 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adniinistzare ş i coiitrol ale societâ ţilor coznerciale, ale 
regulor autoziome, ale coinpannlor/soczet ăţzlor na ţionale, ale institu ţiilor de credzt, ale gi upurtlor de interes 

izlor,  orzale altor orgazaţiz neguvernaentale  economtc, ale asocia ţzilor sau fundaţ 	 ru 	 in 
Unitatea 

- denumirea ş i adresa - 
Calitatea deţinuta Valoarea beneticiilor 

2 .1 ...... .- 

3calitatea dc_mernbru în cadrul asocaa ţulrofeszona1e şz/sau sindica1  

3 .1 ...... 

4 	CaIitata de nienbrai în 4)rganele de conducere, adjninistrire 	i courol, retrzbuzl ţ 	au neretrzbuite, 
c1eţu]ntcîz1jzti1oi 1)htice,fizHc ţ a (leţinutăş i denumii ea pai ticlului politic  

4.1...... 

5 C onracte, zncluszvcck de aitentă  juridic, cousultanţă  jundică , consu11azi 	ş i ci 11c]  obţinuteoiz aflate 
în dz t1are 	n tinzpul exczczti n fiucţzi1or, manclatelor 	au deiuuztăţzloi pt.bIzee fin uztate de Ia bugetul dc 
stal, loezi ş z clan fondurzctezizc ori înelieiitc cu <.ocictîz corerciz1e cil cpit11 de stat u uizcle statul este 
zctionar_ijotii/muoria  

5iBeneiciariJ deconme1e instituţia jPceduiapinTipul Da Ţ DuaJVa)oaia - 

p&dina şi adnsa 	J 	coniractant: 	]oaiafost 	contradului 	iicheierii 	contiadu1u 	otaiă  a 



- 	

ticnnii i 	iiiciIini 	 ui1IiicikH 	 iliiuului 

KilUi 	 UU1IJKSliil 

i iiilar 	. 

Soţ/soţ ie 	. 

Rudcdegdu1! > a]c1itulaiului 

Societăţi cornetia]c/ Peeoană  izică  
aulorizată/Asociaţii 1irnilia]e1 Cabineie 
individua]e, cabineteasocia, sociei ăţi 
civile pisionaJc sau socieiăţi civile 
pukona]ecu răspunden limilată caic 
destăşoară  piu1siade av()catOaniza ţJi 
neguvearale/ 1-und4i/Asoci4i2  

Prin nide degi-aduilse înţelege părin ţ i pe linie ascendent ă  ş i copii pe Iinie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin caiitatea de ţ inută , titularui, 

soţul/soţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţ in contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantui împreun ă  cu soţul/soţ ia ş i rudele de gradul l deţ in rnai pu ţ in de 
5% din capitalul social aI societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

o Ă . Ob 

.L. 
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