
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	NE/c, u CL_i0;Â ),7rJY iE_ 	, având func ţia 
de 	CO! 12 SJ 	k 	 Ia 	(.)&T 	i-E CJ C( 

CNP 	 O/]H&/5O , domiciliul  
TL 	? 	A? 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  împreună  cu familia»  deţin următoarele: 

1) Prinfamilie 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. 

(1le 	iu iuni ( 	11e,()rl 
. 

... 

. , 
u pra1i 

Coti- 
parle 

Modul de 
dobardaie 

. 	.. l ItULIFH l 

* 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/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adi c 	sau zon ( 	lcgoi i Anul upraftt 
: 	.. 

Cota- 
pat  

N[odul dc ,. 2) Fitilarul 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţii comerciale/de 
produc ţie. 

*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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natur 	 Marca 	Nr de bucăţ i Anulde fabrica ţie 	viodul de dobandir 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

- 	Descrieretimară  

111. Bunuri mobile, a că ror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

Natraunu1ui 
, 

.., 	 stiaiia.,. 	, 

.. 

.. irtramarn 
Fcrsoina 	ătre cai 

intrau ăt 
Frn 
stirii  

vioarei 
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Iv. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

1ntitu ţia carc adininistreaz ă  
Tipu1 ş adresa_acesteia  

Valuta Descliis îI1 anul Sold/valoari la ii 

/ 

*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, investiţii 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. 

Iinitenttit1u/ocietat.aîn carepiroanat 
acţipmir,sa ;u .a•soc 	ieneIac.;adi•mpruu.0 t __________ 

Numă r de tit1u,i!  V,i1(),irca totala Li zi eota d.partic .pe ,  

*Cafegoi.iile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinvte ti1luri de sfat certi,/icate, obligaţ iuni); (2) 
acţiuni sau pă i-ţi sociale în societă%i cornerciaie; (3) îinprumuluri acoi-date în nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

HHH 	H H H H 	H 	::: : :: ::: ::: :::: :: : :: : 
Se vor declara inclusiv cele aflaté în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor 	 contiactatîn anul 	Scadentla 	 Valoare 

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 căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( 	 ini 	i.iutli, i1initul 

1.1. Titular 

. t 	initului 
uuniele, adres i - 

- 	 ericiul piistatlObititul 
generator de venit 

- 	 initul inuil 
încaszi t 

1.2.Soţ/soţie 

1.3.Copii 
 

*Se  exceprează  de la declarai-e cadourile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-1ea. 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să 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 completările ulterioare) 

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

• 	 . 	 . 	 Sursa venitu1i: 	• 

Cine a realizat venitul 
. 	 . 	 nuinele, adresa 

Seici1 prestat/.Obiectul 
generatorde vent 

Vnit1 anuai 
incasat 

1. Veniiuri din salarii  

1.1.Titular  

/ECŞU CC/ î4 ăiyfu Y i 	icu c,f  

1.2. Soţ/soţie  

Ac5(J Ţ CUQ a/arţy / % 

1.3. Copii  

MC,5U 	i9—O9i Uc SJrci it; !OCU JOO? 
2. Venituri din activităţi indejiendente 	 / 

2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4. . Venituri din irnestiţii 	 • 	 • 	
• 	 • 	 • 	 • 	 • 

4.1. Titular  

4.2. Soţ1soţ ie  

5 	Veiituri dinpensii 	• 	 • 	
• 	 • 	 • 	 •• 	. 	 • 	 j 	••• 	• 

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6. Veniiuri din activi1(i agricole 	• 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • • 	 • 

727So ţ/so ţ ie  



:.. 	• 	 • 	 • 	 .. 
Cine a realizat venatul 

. 	 Sursa venitului: 	• 	 • 

. 	 . 	 .. 	... 
Nuuie, adresa 

Serviciul prestat/obiectuiT 
. 	 • 	 ...::. 	• 	 . 

generatorde venit 
Venitui anual 

• 	 . 

incasat 
7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc  

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8. Venituri din 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 sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

:. ..... (-........ 



Q 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsernnata, 	f\/ErccJ CL/2t 	//tEC4 	, având funcţia 
de 	CiL-f€ 	 la  

CNP 	 / // / 50 ,domicijiul 	jc-u C/ 	S77. 	-L Srj,,c/c 

.R4f 	,3L 	j 	A-22 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1 	Asociit sau acţionar la soc,etăţ i ceanerc;a)e, companii/societăţi naţionale, intitn ţ;i ck credit, grupu;i de 
inte,econoinic, precum ş i inenibruînasocia ţri,fundaţii sau alteorganiza ţii negyernainenţa1e 

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Unitatea 	 . 	 . 	 . . 	 .. 	 .. . 	 Calitatea de ţinuta 	sociale sau 	parţilor so ciale 

- denumirea ş i adresa - 	 . 	 . 	 . de ac ţiuni 	ş1/sau a ac ţiunilor 

2. ( iilate de mcinhru în orgaucle de coitdîcere, administrre si coutrol t1c societâtilor eoincrciale, ale 
rciilor autonoiue, ;ic conipaniilor/ cie( ă i1or ua ţ ioi;ale, alc intiiuiiIor (ie crc(lit. alc riipnriIor Je interes 

-- 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea benefcii1or 
- denumirea ş i adresa - 

2.1 ...... 	 .. ______________  

3 	1itateade nnbruin caclrul 	şpci ţiio 
3.1...... 

-l. (iatea de iiiembrii în organcic (1c cunducer, adnini$trare ş i c trol retriliuiie sau iieretrîJiuzte, 
ck ţ;nueîiiad;u1 parta1elor po1;tiie, iun1ii de ţ inut şi du 	irtidt;1u; o1itc 
4] 

5 Contracte, ncluiv cele Je asisten ţă  jvridic, conailtan ţă  juiid;că , c.o.ii ~.sùltàiita ş i civile, ob ţ;uule or aflate 
în deru1re în tuipul eercităru funcizlor rnandatelo; sau dennităţ i1or publ;ce finan ţate de 1; bugetul d 
stat, Jccal ş i clir fondur; eerie ori închcaate cti socket ăţi coniei cia1.. cu capital de stat san undc sfàtùl cst 
acţ iona; u; uo; ;t;r/tnino  

5.1 Beciaul de conlract: nurnei 
piumele!denumiea şi ac1esa 

Instiuţia 
contractntă: 

Procedu: prin 
caiaist T 	Ti, u] 

contiactului 
Data 

jdeii 
Duta 

contiactu1uJtuta1 ăa 
Va1oai 

ji 



denumirea şi încrdinţat contradului contractului 
adresa contiactul  

Tituiar 	. 

Sosoe 	. v 
.. 

Rude de gadu1 i aleiitulanilui  

Soicomia1e/Pctană Ilzică  
autoi ă/Asoci4imi1ia1eCabe  

diduae,cabieteasociate, societăţi 
sau  

piofcsionale curspdere litat ăcare 
de şoapiosiadeavocatcani2a ţii 
neguve/Fdaţii/Aciaţii2  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendena şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneiiciaru1ui 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 se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie aet public şi răspnnd potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

.. 

2 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


