
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
	 V4 	 având func ţia 

de 
	

Ia 

că  împreună  cu farni1ia cleţin următoareI: 

* 1) Prin fainilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 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 Tîtular se inenţionează, 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 : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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 Iegii 

tur: 

-_ 

1rc Ju bucEi \nu! (1c fJricdic MuJul dc dubiiidirc 

2. Bunuri sub forină  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patriinoniul cultural ua 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 află  sau nu pe teritoriul Romniei 

la momentul declarării. 

i)escriere suni:ră 	 nu1 14)1)inc1irii 	1 	Valoarca etinit ă  

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

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme ecliivalente de econoinisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 
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*categoriile  indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
eclzivalente; (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 împruniuturi 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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*categoriiie  indicale sunt: (1) hârtii de valoare deţ irzute (titluri de stat, cerli,ticate, ohii,gaţiuni); (2) 
-acţ iwii sau părţi sociale în societăţi conierciale; (3) .împrurnuturi acordate în nuine personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

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

(rcditor 	 (ontraciat în auul 	Scadeiii li 	 ViIarc 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subveu ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
•partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonoine, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româueşti sau străine, itaclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

. 

(iuc a rvlizat venitul 
Surs 	vcni(ului: 
• 

nune1e,_dreNa 
Serviciui prcNtatJObicctul 

. 

ciicrator (lc ve n it 
Vciiitul aiuial 

• 	 • 

iiicasat 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii • • 

*Se  exceplează  de la declarare cadouiile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudeior de gradul I ş i al 11-1.ea 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale xneinbrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile şi completările ulterioare) 

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

. 	- 	 YcnitnIlli: 	1urvicill1 prc1ti! biccul 1 	cilui iiiul 
( lI1( d 	Iiiit cHitU 	 . 

- 	 jnunik,ld1 ( 	 11 

J tenuuri dz,i .aia, u 

11 Titular 	 j 

1.2. Soţ/soţîe  

1.3. Copii 	 - 

2 Venziuri din actzvit ăţz zndependente 

2.1.Titular  

2.2. Soţ!soţie  

. J iiziLui i dzn cedaz eafoloszn ţei J,ununloi 

3.1. Titular  

3.2. Soţisoţie 

4 Venztun din invesii ţiz 

4.1.,Titular  
- 

4.2. SoţJsoţie  

5:;.Jenjrj di.n.•psiz:• 	 ,., 
5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

RI 



. 	 ri 	enittiliii: 	Serviciul prestă t/obiectul 	Venitul anual 
( 	iie a realiiit 	cnit ul 	 . 	 .. 	

• 	 I 
lliil. 	ili 	____ 	genelatoi deenit 	j 	incasat 

7 Venituri dinpreîniz şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3. Copii  

8 	:Vjtujj  .din alze su 	 ::: 	 .. 	
• 	

• 	 • 

8.1.Titular  

8.2.Soţ/soţie  

8.3.Copii  

Prezenta deelaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet aI datelor nienţionate.. 

Data completării 

Z~ . eh. 21. D. 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLtSubsemn 
	 z1h LA 	

având funcţia 
de (1LP 

(: 	 (- 

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

.  A ,~ 4)ckjt sau aC iojlar 111 SOCiC1 ă i coi eicialc, COJI11))I1  ii/5OCi(liii llti()Hale. iH1itH tii (IC cred 11. grupuri (1C 

111 (CiCN UCOHOI1I iC. l)ltCH IH Ni H1C111 hru în asociaiii. fiinda l ii sau alIc raii i,itii flC! u etiiaiiicntalc: 

uni a ea 	
- 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută  
Nr.depărţi 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoareatotală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. Ca 1iti lca de meiuru în o rganele deconucere, adni i nisl ra re 	i ciiit troi alc so.ciei ă (ilor coiucrciale, ale 

ru , iilor au ononic, ale .coinpaniilor/so.cietî ţ iIor uatioiiale, ale insti(uiilor de credit, aic grupurilor de iiiiercs 

(lononiiv,1(isoczatIiIor saii fuiida(iilor oi i ale aI(ororgaiiizaţii_negu  

Unitatea 
. 

adresa - 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficnlor 

 
- denumirea şa 

2. 1......  

3 ( ilitite ă  (11 Ifl(IflhrUiiI _, idrul Mmr  l)rf1o4 	 - 

3.1...... 

i. 	Calitatea Je rneinlrn în 	oigancle dc condncere, a(jiuinislrarc si 	coutrol. 	itribiiîte sau 	ncrLl ribui1c, 
ck ţIlolicîllc od ru 1 pa r tidelor polit ice, fuii ţnd. ţ iuiii 	siilvniimi, t 	j, ii1iJului jol1iv 

4 . 1...... 
- - 

. ( 011 tiacie, iiicl usiv &vle (lC asisteii li j ti iiJva 	(Ot)Ntili:i!lta 	l 11 ji(I iCa, coiisulta ii 	a 	s i CiI Ic. ((l 	n uic oii : ă flaie 
111 	(l( i iil )i ( 	111 	tiinpi 	it (1 11 	ItI1( ţ I11) 	IILI(Z 	s 1)1 	(1(JIi 	it iiiloi 	J))ll)flL 	tIiI ))( 	(I( 	l)i.I(itI1 	d( 

i, iOC) l 	i (l i 11 	f 	 ori iiicl 	ucivtiii citicrci:ik 	apital iic NiaM il ii JIJc sl at u I csk 
tioi.0 injo 	iLi I.&iiiioi iLfl 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 

5.1 Bene-ficiaiul 	lnsiituţia 	Piuceduiaprin 	Tipul 	Dal,a 	Dunita 	1 	Va1oara 
conttaclanlă 	caiast 	ccad,u1ui 	încheieiii 	conliactuiui 	tolală  a 
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denurniiea şi nciedinţat contractului conliactului 
adr-em contactul  

Tilular 	. 

Soţ/soţie 	. 

Rudedegiaclul I»alelitulaailui 

Socictăţicomia1e!Persoană1zîcă  - 

autori2ată!Asociaţii 1iimi1ia1e/Cabincte 
individuale, cabineteasociate, SOdCCâţi 
civepsa1esausocietăţicivi1e 

( 

p1DfeecuIă ndeie knÉatacam - 

des şoarăprnfesiade avocatanizaţii 
neguvemta1e! Fudaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendcntă . 
2)  Se vor declara nurnele, 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 Ia punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data coinpletării 

c2i 
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