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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemuatul/Subsemnata, 	 Â 	(Vl ŞOI-)-kI--- 
de 	 O/ 	Ia LT TCÂÂC1 

CNP 	domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codnl penal privind falsul în declara ţii, d 
că  împreuuă  cu familia deţin următoarele: 

*1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii af1aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Tjtu1ar 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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 
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2. Bunuri s.ub formă  de metale pre ţioase, 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 
îusumată  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 nomentu1 declarării. 
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111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
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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 însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

I nl it u 	i:i c:i rc :i1 nii nil 
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*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. 
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*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţimite (tiiluri de stat, certjjîcate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părji sociale în societăţi comerciale; (3) îînprumuiuri acordate în nurne personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
au: 

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

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

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

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

( ruditor (1rictt în antil sc a den t li 

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, companiiisociet 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* 

- 

( ine a rcalit 	cniiul 
ursa vciiitului: 
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Vcnitui i iii tial 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadovrile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de famiiie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

.ii r 	vcn it u l u i : 	Scrviciu) prctat/Obiecl u l 	cil i uI 	iii InI 
( .inc 	rcilizit vcni(uI 	 . 
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1 	Veniluri din salarii 

1.1. Titular  

5fWu  
1.2. Soţ/soţie  

3î\li 	CîPiJ SîFTt/ ?c6 ..SPL. , IIco. 
1.3. Copii  

 LOCAT 

2 Venilui i din activităţi independ.ente  

2.1. Titular 	.................. ____________ 

2.2. Soţ/soţie  

3 Veniturz din ccdareafoloszn ţez lnrnurzlor 

3 1 Titular  

3.2. Soţ/soţie 

4 Venztvz i dzn inves[iţii  

4.1. Titular .. ............ 

4.2. Soţ/soţie -.. . 

5 Verntui i duz pensiz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie 

6 Vernturz dzn aclnzt ăţz agrzcole  

6.1.Titular 	 . .. 	
. 

.- 

, 	....... 

6.2. Soţ/soţ ie ..• 	 . 	. 
... 

. 
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si enitii liii 	Serviciul pi estat/obiectul 	V n i1 111 in uil 
• 	inc i rciIi,il venitul  

. 	,. tr nast. 

7 Venitui i din pi ernzi şz dznjocuri de noi oc 	 .. ,, 

7.1.Titular 
- - 

7.2. Soţisoţ ie  

7.3.Copii  

.8.Vejiituri din alte surse. • • .......: .. .. :..:.... . .. .: . ... ...................................... . .. ................ . . .: .. 

8.1.Titu1ar 	 - ........ 

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

Se nătra 

AU051 2c- 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsem natul/Subsemnata, 
	

5/)IJ[L/ 	1 - /0A14 	 , având funcţia 
de 	 jF?ioQ 

	
la 	RV 7/6 -  CW77 

CNP 
	

domiciliul SiY 
 W,  C J 	 c 

cunoscând prevederile art326 di ri Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

.\uciat sau aci juiia r la scjct 	i cotncrcialc, cuiii 	ji iilsocielăţ i uaţio1e, insti u t ii dc crel i ţ  41 rti p ti ri de.: 
iiteres econoinic, preum şi iaeinbri u asocaţu, tund4ţu au alte organa ţ 	iiv einaiutah. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

,-de acţlunl 

Valoarea totală  a 
parţilor sociale 

. şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatca (lc flieIuhrti în oraneIe de ţ onducerc, adniinistrarc 	i conlrol ale 	<cie4.ă1ilor coincrcialc, ale 

rcgiilor aiitonoinc, alc conipaniikir/oeieta(iioi -  naiona1e, ale iris1ituiilor Je ei-edj, ale grupurilor (ic iulcrcs 

ecouoauic akacia ţ i1r sau fuudati1ororia1e 	 . 

Unitatea 	 .. 

. 	 Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficulor 
- denumirea şi adresa  

2.1  

-. 	 -. -.. ----,- 

în cd 	1asi ţ. 

-l. 	. alitalt.a (Ic Il i c ilibril 111 (.) ţ iJiClt (Ic c1)u(Iiiccrc. a(li)iiiiisIrarc 	l COI1tFul 	rctril)tlllc sxIu iiCiCltil)li1lC. 

(I(.11iilitu ii t 1(11 iii [) (I (1(1(.I()J 	)IJil((. 	fJillt. ţ l i 	1. ţlnutăş iJenllflli 

[4.1...... 

COIiti actc ifICIu .~i' v ce le ue ii-<. ii -1 juriclici .oiisu1 tn ţă  IUJ xdi, consii1ian ţ  -i . n ilc, obţinite 01 i af1a. 
în iiptit excrcîtirîi 1uii ciiilor. iiiaudatclor sau cleniixităţîlor. ptxbice fiiian ţate dela liugelul de 

local 1ş i d iu foidu1 i cv.tci ii€ ot l l llCh( l i J &. U .ociel iI Corrlcrciale CU t. pit il de st d sa U 11 Ie statu 	1( 

t.Lioiar_fl1ajorlt?1 /uxinorifii 	______ 

5.1 Bene1ician.iIdeconixt rjariee, 	Jnstituţia 	ceduiprin 	TipuJ 	Data 	Durata 	Valoaxea 
rieaudenurniruasi aditsa 	 conlxactantă: 	caxeafost 	I corxlxactului 	încheierii 	contxactului I 	to?a1ă  a 
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denirea ş i încnxlinţat contiactului contiactului 
adtsa contiactul 

1 iiular 	. 

Sosoţie 	. 

Rudedegtadul jI)  aletiiulatului 

Societăţi comeiia1e/Peioană flzică  
autorizată/Asociaţii fămiliale/Cabinete 
individuale, cabneteasociate, soci ă i 
civile ptofesionalesau socieiăţi civile 
piofesiona1e cu răspundete limitatăcate 
desfaşoaiăpiofadeavocat/Otnizaţii 
negumamenta1e/ Fundaţii/Asociaţii  

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 beneficiarului 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 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţ in mai puţin de 
S% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dob.ndire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterul iuconiplet aI datelor inen ţionate.. 

Data coinpletării Seigliptu,ra  

............ ÀÀ& ~ , 	..... 
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