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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	 CU 	 , având funcţia 
de  Cf2/5rv.~R ~t9>~£~ 'oo..< 	la 	- i 	 1z  

CNP /6~.32 ~̀~i 	, domiciliul 	t-( GP, S7iQ • /~~ l)C~PC~~~ //~i~ _ /  
h L. A. 	 3 

cunoscând pr vederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
0 

că  împreună  cu familia deţin următoarele: 
..................................... 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Anul 	 C 	?1'Indul rle 
(lr(a sau zuna 	t` ~ tc~;orli` 	 Supraf~~ (a 

-- 	do.l~du~lirii 	_ 	lai tc 	dohâodire 
Titularul 1)  

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

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

*2) La Titular se rnen ţ ionează, în cazui bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/so ţia, 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 înmatricul ării, potrivit legii 

Natuia 	 Marca 	Nr de bucăţj AnuI de fabi icaţae 	Modul k dobândir. 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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 

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

la momentul declarării. 

Descraere sumară 	 Anul dobândirii 	 Valoarea estimată  

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buuuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natua bu uului . 

anstrainat• 
Data 	1 

îj.i.,itrèi nârli 
Persoana ça .tre cares-a 

.: IiIstra1nat . :..:. 
Forma 

ifl$trina1H. 
Valoarea 
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IV. Active financiare 

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

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

Tnufia care administredz ă   
i aliresa <tccs teia 	 — 	 — 	-- -   

~ 	~hi~~~► l~~ 	 ~~< ► ht► ta 	I)c~schis îu anul 	 ► l()at ~ c la xi 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului~'-tscal 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. 

hmitent tit1uir ►uc•:1ci în c• ► r( j)r<n t ctC ~ 	~ um:► r dc titluril 
Ti ~~ul~' 	 ~'~► 1u. ► rc: ►  t ~~ tali ►  1: ►  zi 

a cli ~ n ar sau a ~ c ► ~i~ ► i~l~rnrficiar ► ir îtnpruz~Tut  	c,c~ia ~lc par- ticihaze,   

CategOriă le izr~licate szlni- (1) 1a.c7rtii de valoare delirzzrle (litl7sri de stciţ. certrjicate. obligalir.rni); (2) 
aCţ7Li777 SC(Zlpa1"jl sociaie iFr SOC12tUll cOT'i87"Clale; ( i) 1197pYU17211iLT"l aC01"dafE' in 'lIZf777epe7°,SOlZal. 



3. Alte active proclucă toare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro I)C 

an: 
--. 

- 	 - 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţiouate în sistem Ieasing şi aite 

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

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

T: 	 [ 
( 1c(Iitor i.t it in aiiul 	,cdnt 1 	 a1oai. 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi conterciale, regii autonome, contpanii/societăţi 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* 

C.• 	
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••ine n reaIiztt 	ciii1 ui 
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1.1. Titular  

ut 	veiiiuIui: 
liu iucle. idie 

crvicinl 1tc1l101,iccliil 
- 

ciierator_e VCI1II 

Vcnitiii aiiuiI 

SaI 

1.2. Soţ/soţie 

13. Copi 

*Se  excepiează  de la decicrare cadczTTile şi irata%ifle vzualepriiniie dinparlea rudeior dc gradu1  J ş i âl 11-1 



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

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

- - - 	venitului: 	rviciul 
Cine a reaiitat venitul 	 .. ......... .., . 	 .:. 	 . 

1 Vernturz diii salarn 

1.1.  Titular 	 U - T 	 l 2 2.J 

1.2. Soţ/soţie 

LE LC( 	 aeJ 
1.3.Copii 

2 Venituri din aclivltăţz zndependente 

2.1. Titular 

2.2. Soţisoţie 

suiţei bwiuriior 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

r 



•. 	
: 	 •• 

Cine a realizat vcnitul 	• 
• 	 . 	 . 	 • 

. 	
. Sursveiitului: 	• 

 N 
• 	 : 	 .. 	 • 	 • 	 . 

. . 	 ... 	ue,adresa 	. 

Serviciul prestal!obiectul 
. 	 .... 	 .. 	 .. 	 ........ 

. generator•deveiiit ,.... 
Venitul an.ul 
. incasat : . 

7. Venitvri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. So ţ!soţ ie  

7.3. Copii  

8 Venzturi din alte sui se 

8.1. Titular  

8.2. Soţ!soţie  

8.3. Copii  

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

Data conipletării 
	

Seninătura 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseninatul/Subsemnata, 	-ZtL c-( 09vpJc 	c[J?J,J 	 , având func ţia 
de 	 -îi 	kuVL. 	Ia  

CNP 	Z//32 	, domiciliul  

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

1 	oii tui ii ţ ioii ir liuiiităţi ioiiiii ii ili iumpaiiiiJsociităţr n ţiona1c iiitrtu ţud. lredI(, ortiptiri  
i i ţ__esecon;n,recu!it 	i inenibriu..;;iiţi i. ii*n daţ ii sau..alte, 	rgflj ţ kgUtifleI].ta1e 	.. - 

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale  . 	. 

de acţlunI 	şi/sau a acţiunilor 

ni a ea 
- denumirea şr adresa - 

1.1 ...... -  

2. Calilalca (ic nieinbru în oranete de tonduceie, :idniinisttare 	i controi alc soctel ăţ ilor cornciciale, alc 
iilor anlonoiiie, alc conipaniilrisocic( ă (ilor natioualc, ale institu ţ iilor de cre(1i1, ale 	iupuriloi Je inlercs 

Lono..ic a!e asocia ţ iilor saufuiidaţiiiorori,.alcai(or oaiii ţiiieguverniuien1aIc. 	- 	- 
Unitatea 	 .. . 	Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficulor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 ......  

3. ( 	 ttade.•iiinbri,•în 
3.1...... 

I 	( 	ilitil 	(Ii 	lii(.1Hl)I U)li Ot 	iiiili. (k 	IIHiiII. - i(IiiilIillI .IIi si (()Iiltk)t 	i&l tI)ll1i( 	)i.i iii1I 1I)1),IIC 

kii itu iiti i nlr u l p i lIlihi 1 1 itli fti n. ţ t 	etiuiit 	i k ii ti IIiIII 	j)H iidului polifii , - 
4.1...... 

( oiiit u.te, iir.. 1 r rv cli ( 	iisteiii r j irttc, cousul* iii i ut 	ică , ioinull ii ţ 	i ii ik obtiute 	i fl it 
n i4 i.1are îu tu ipul . 	i . i 	i it fuin. ţ it1t-riiite1or 	rtl i 111 iiită liloi P  1J1iC( l iti i 11 l 	kIi 	l)it_i I ul du  

t, loci.1 ş I (1ifl 1-onduri it rjw c lI ilt(Ii4.i 114. 4.11 	 cil 	JIIt I 	( 	i I S.111 ţ iiii 	l itiii (( 

	

ctioniIltîi/irunoiii 	 -- 	 - 	- 
5.1 Ben.ficiaru] de coaiit nunieie, 	. ns{ituţia 	Pncedurapin 	Tipul 	Data 	Durata 	Va1oara 

adisa 	con1it ă : 	caieafost 	contractului 1 	 con1ictuJu 	toa ă  a 

1 



denurniia ş j încidinţat conIctu1ui con1uui 
adisa ccritiactul  

litulii . 

Soţ/soţie 	. 

RudededulIa1etitu1ui 

Societ4cometia1etPersonă flzică  
au cimialeCabinete 
individuale, cabinete asociate, societăji 
civilepifesiona1e sau societ4 civile ţ  
pnfesiona1ecu răspundete 1 ăcat - 
desfaşă pnfesiadeavocat/Oinizajii 
neuvemamentale/Fundajii/Asodaţi 

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

soţuLfsoţia şi rudele de gradul 1 ob ţin contracte, aşa 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 1/o din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 
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