
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemuatul/Subsemnata, 	 j4 jj4 -,v, 	7it 	 , având funcţia 
de 	( i ./ Ţi 	/S 	r 	la 	] 	 C.2-1 C. 

CNP 	, domiciliul 	 p7f,E 	4/1 2. 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona 
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* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categoriî de terenuri 
extravilane, dacă  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 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţ ionează , 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/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mij1oice de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Nittiri irci r. cle lHIcti i\niil (lc 1hiiciie \luiIul cic i]ubiiiclirc 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuţerii, obiecte ie artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descricre su uiir Auul do l ia liffini Valoarcil esti riia1E 

111. Bunuri mobile, a că ror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

i n bu n iiitii 	 1):11 	 1cl)iI1 il ci 1 rc iI ru 	 11- It 
, 	 -. 	 .. 	 . .. 	 1uarci 

i1tir 	)-il 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare diri străinătate. 

Istitu ţ iii Ciil 	1 i1li ilt1 -- 	- 
- 	FiJ)tl l Viil ulii l)cclii 	în iinul )1(l!vitloi rc la il 

*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. Plasamente, 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. 

mIl(i11 tiffil/socictatea în Carc pilDliI i este 

iiciiiiiir siiu 	ciii1/bcncFicirJcinijruiu.ii1 
Ntunùr di litluiii 

rcii tuta1i lii Zl 
cotidc p 	lc . pilrc  

*( aregoi iile  indicate sunt: (1) hârtii de valoarE deţinute (tillui de stal, eerticate, obligaţiun); (2) 
ac(iuni sau pă i-ţi sociale în societăţi cornerciale; (3) îlnprun?uIuri acoi-date în nume personal. 
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3. Alte active producă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.00 de euro pe 

:::::: :::::::::::::::::: 	 ::: ::::::::: ::::::7:::::::::::::: :: :::::: 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 	 . . 

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străînătate. 

( rcdi(or ( 	)iitrtcIit in 1 11111 1 scadelit lt loiru 

./! 

ţ/  

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 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

- 

( 	inc 	i reilitt veiiitui 
Ntiii vcnittilui: 

nuincle, adre sa 
serviclui prctt/Obiectul 

ciicrttor dc vciii( 

cnit ul a timil 
uic 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declaraie cadourile şi tratatiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-l.ea. 
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Ţ  

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 fiscal, cu modific ările ş i complet ă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

uiii (.l1iului: 	senici[l1 pru.ttiUbivuul 	\cuitul almal 
( inc a 1-L1itit Nenitul 

IIUIIILIL, tdi 	 L11L[ 1tO[ ţJL L[llt 	 iJII I lt 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

-
/cle  

1.2. So ţ/so ţie  

	

ţ d(Of(/ 	 SÂ 	 t) T 	 1, 
1.3.Copii  

2 Venituridin aclivităfi indej,endente  

2.1. Titular  

	

2.2. So ţ/soţie 	 . 

j tnuriior 

3.1. Titular 

3.2. So ţ/soţie 

4 Venituri di 

4.1. Titular 

4.2. So ţ/soţie 

	

5__J l2itUî1 dă 	11 

5.1. Titular 

5.2. So ţ/soţ ie 

z agricole 

6.1. Titular 

6.2 So ţ/so ţ ie 



Sura ciiittilui 	Serviciul prcst i!obiectu1 Venitul anual cine a realizat veuitul 
. •.::....:• .;.............• 	•• 	•••.• 	. 	iuiie, ayesa.. 	geieratrd.veni!. .: 	 .::.: ......ncasaţ .... 

7. Venituri din premii şi diiijocuri de noroc 

7.1.Titular 

17.2. Soţ/soţie 

7.3.Copii 

8 Veniiui i din alte surse 

8.1. Titular 

18.2.. Soţ/soţie 	 I 	 / 	• 	l 	 / 	l 	/ 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor inen ţionate. 

Data completării 	 Semnătura 

..................... .......................... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ( ţ 	 ţ ifLj24.- 	 , având funcţ ia 
de 	CQ j TC 	, 	7 	Ia 	 i4-r 	f2 

CNP 	, domiciliul î 	cf 	cPî- 
4 	 3 	j4,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1 . 	\.uciil 	ii 	iciuihir li socictàii comereialc, couipanii/ucie 
J1WIfllj)i (1.11111 	i nflIfll)l u îii asociatli, lulida ţuN 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

	

i naţionatc. InNl it u ţ ii 	k 	erciiit, ovilptin de:: 
iu 

	

Nr. de părţ i 	Valoarea totală  a 
. 

Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 

	

 
de acţiuni 	i/sau a ac ţiunilor 

2. (ilititea de iiienibru îii orane1e (Je conduceie. adiii iniNirare 	i control alc societtiIor cerciale, ale 
lc2i110r autononic, ahe colupaliiilr/Nociel:l ţ ilur na ţiiiale. :*lc0iIor Jc credil. :tic 21upHriI()r (1C ililereN 

- 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 ......  

3. .4ea Je lneiHbru în cadrul :isoci:iiilor profeNlonale 	ilau siiidicalc 	- - - 

3.1...... 

-t. 	( 	ihtatca 	dc 	iiiClfll)iiI 	Îii 	or!iIIcle 	dc 	conduccre. 	:iJ u ili iNtra FC 	C()Iit iul. 	re(lil)lIitC 	sau 	iicrctribuitc, 

k tlnuteÎrii idr 111 par#deioibJuiiii dc ţ u,ut.i. ş i il 	iiiitidului puhlic 	- 	-- - 	- 	- 

5 Contrtcte iiicIuj c k (k 	i1 i ii i idic i r uriNiillan ţa jui idica, COIINUIt *ri ţ  * 	i ile ub ţ nutc oi i if1tc 
în deruhre III tii U  l r 	i i i fiiniiiloi in i nclatcfoi sau deixnut ăţ iloi piioiiic fiii i n itr de li bii 	ul d 
stat, Joc 1 ş i ili foridu i i r terne oi i îit li& i it r i socict ţ r conici ciale cu 	i pIla l I 	t i 	u u ncfc i l u l cste 

5.1 B&ec lde 	:nte1e, 	f 	Instilutia 	Puprn 	Tiu1 	Data 	Dura 	Valoanra 

puc1enumiiadresa 	 coctant 	caiafosticoali] încheierii 	contaclului 	lntalăa 
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r 
denurnira şi încdinţat contraciului conliactului 

- ada contr1  
Tiiular 	. 

Soţ soţie 	. 

Rudedegiadu1I 1 a1eiiiu1aiu1ui 

Soci ăţi cone/Peană1iică  
auloiizată/Aciaţii imi1ia1e/Cabine 
individuale, cabineteaciate, societăţi 
c1epfeona1eusocictăţicivi1e - 

pioîsiona1e cu râqxwtdere 1imiatăcai 
profesia  

negamen1a1e/Funda ţii/Asociaţi  

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

soţul/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a a ţiuni1or. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

/.25 .... 	 .... 
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