
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/,7î C4/: 	 , având ftincţia 
de @ 	 ,Ie tèwZ 	la 	 ,t ţ 	&- 	 i 

CNP 	domiciliul 	 L?7 	 jL 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu famiIia1  deţin următoarele: 

* 1) Prinfamilie se în ţelege so ţul/soţia şi copiii anaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categorja* Anul 
Suprafa ţa 

Cda- 
parte 

M odul de 
dobandire  

Titu1a u1 1  

/ 2 ioZ,V 
z-,~<>- Âq  

!9 93 j3 2 ŞA ĂR 

/991 -/ - 

, 
/2 ,,j;t 

,& 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Sevor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Cda Modu de 
Adresa sau zona Citegori Supi afata 

..parte ....... dobandire 
Fitul 	i 

)o 	 ,v,,&; 
ti7 - 	tiir 199 i,°- /2 

.- __ 



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

*2) La Titular se men ţionează, în ca.zul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

IL Bunuri inobile 
l. Autovehicule/autoturisnie, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura M arca Nî de bucăţi Ânul de aba aca ţie Modul de dobndii e 

j7ri/P &h / 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colecţii de artă  ş i 
nuinismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

[ 	Desci iere sumaa ă 	 Anul dobîandia n 	 Valoarca istima 

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstr ăinate în 
ultimele 12 Iuni 

Naa bunnlii:i Data Persoaiia către care s-a Fma 
. 	 . 

înstriana1 instrăauării însirăinat înstrăanării 
 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăş eş te 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituîii financiare din str ăinătate. 

Inş titu.ţia care administreaz ă  . 	.. ş i a resa acestei:i;; Tipul* Val~ta Deschis:.îii anul Sold/valoare la:zi. 

1 Îr  

/r r` 

/ 
v 

/ / r 

G 
/ /  _____ 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi jii sau echivalente, inclusiv , fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulaf•e (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

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

Linitent<titlu%sociefate ă  în care  persoăne: 
aGţ io ~ nnr,sau asociat%be ~ne~ciar de im 	rumut ~ lipulx 

;,.....:~~ ... 
Numa:r de:titl.uril 

cota de partici pare  ~~~iloarea totalâ l;i ~,~ i:.:~ 

/ 

;'  
~~ ~ / 

~,~ 

~ 

j; 

/ / / 
! / 

*CategoNiile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau păYţi sociale în societăţi comerciale; (3) împf°umutuYi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentui a 5.000 de euro e 

:: 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af[ate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

C reditoi Lontractat în anul Scadent la t 	ilo 	i 

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/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 individual ă  depăşeşte 500 de euro * 

.. ic 	i rca1iz Cu 	i1 venitul 
Sur&nitu1ui: 
fl. urnde..a. r.esa 

Serviciul prestatiObiectiil Veiiitul an iiiJ 
.generato.;.deve.nit;;.;.: 1nSa.t: 

1 1 Titu1ar  

1 .2. So6e  

1.3. Copii / 

*Se  exceptează  de ia deciarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

v;i 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

Cine a i ealjzat venitul 
, 

Sui sa venittilui 
numde, adr 

Serviciul pi estat/OIiectul 
generator de venit 

Venitul aniial 
incasat 

J. Venituri 1i,1 salarii  

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copi 

2. VeiiiiJri din .activităţi independente 	 . 

2.1. Titular  

2.2. Soţ/se 

3. Viiituri din cedareafolosinţei bunurilor  

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/s ţi.e 

4. Veniluri din invesiiţii  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/s9 

5. 	Venituri dinpensii 	. 	 . 	 ... 	 • 	 . 	 . 	 . 	 • .•, 	 ••.. 

5.1. Titular  

________________ ______________ /5,  , 

5.2. Soţ/soţie  

6. Venituri din acliviiăţi agricole  

6. 1. Titular  

6.2. Soţ/s 

- 



.. 	 . 	. 
Cine a .rcaiizat venitul 

Sursa venitului:• 	.Ferviciul • 	. 	. 	. 	. 1 Numg adresa 
prestat!obiectul 

l 	 . 	. generator de vexut 
Veiiitul anual • 	. incasai 

7. Venit:uri diii premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.C9p  

8. Venituri din alte surse  

8. 1. Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.C9p  

Prezenta declaraţie constituic act public ş i răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

• , ;•f7 y
Senătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseinnatul/Subsemnata, 	 , având func ţia 
deMX6& 	 la 

CNP 	__ 	, doiniciliul 

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

1. Asociat sau ac ţionar Ja societăţi coinerciale, co 	anji/soietăţj uaţin1e, instittiţii de credit, grupnri 
interes economic, precuin ş i membru în asocaaţii, fundaţiisau 	iz _alte orgnaţai_iaeguveriiamentale 

Unitatea 
Nr. de părţ i / Valoarea total ă  a 

- denumi rea şi aciresa 
Calitatea deţinta sociale sa părţilor sociaje 

de acţiui şi/sau a acţiunilor 

de menibru în organele de conducei e, adininstrare şi control ale societinercia1e,le 2 Calatatea 	 ăţiJor co 
regiiloi autonome, 	1e companii1or/societî ţi1or naţionale, al e institu ţaiJor de ci edit, ale gt upuriloi de interes 
economac, a1e asocia ţialor sau fundaţailoa ori ale altor organiza ţ ii neguveinamentale _______ 

Unitatea 	 - . 	 . 

Calitatea deţinuy .. 

Valoarea benecp 
- denumi rea ş i adresa 

2.1 ...... 	 .. . ______________ 

3 Calttatea de mebrun cadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindical 	 _______ 

3. 1 	 -•--- 	 - 	 . - 

4 	Calitatea de membru în orgaialc de conducere 	ac1minitaaae ş i control, aetrahia.te sau neretaabuite, 
deţinute îii cadt ul partadeloi polatace, func ţia deţinută  şi denumii ea pai ticliilui poJati  

4. 1 	 ---- 

5 Contracte, inclusav cele de asisten ţă  juridică, consultanţă  ş i civile, obţinute sau aflate în derulare în tampul 
exercatării funcţiiloi, inandatelor s u deannatăţalor publace finan ţate de Ia bugetuJ de stat, JocaJ şa din foiiduri 
externe 	ori 	înclieiate 	cu 	ocietăţ a 	comerciale 	cu 	capital 	de 	stat 	sua 	iande 	statui 	este 	acţaonar 
anajoritar/minoratai 
5. 1 Benefidan~  de oorÉact  nnldq Picdpiin TipU Da Dua Va1c 



euir şiadresa contiactantă  careafost contractuiui încheierii conlractului totală a 
criir şi înaeciinţat contractuiui cntiactului 

adrsa conliactul  
TrtLla 	. 

Soţ/soie 	./..  

1 1 etL1a1jL 

/ 
incvidua1e, cabinoteasciate, sciet ăţi  

1epifeona1e sau societ# civile  
profesionaleamderelimitată care  
desfăşoară fesiadeavocat/Oinizaţii  

ae 

1)Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefciaru1ui 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. 

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

/i 

Data completării 
	

Senj ătura 

..&3 	 ij,r.1 
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