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DECLARAŢJE DE AVERE 

Subsem,i1itu1/Subsemnata, 	 C-/?. 	/-,4şV4- 	 , având funcţia 

de &A/7 	 c 	Ia 	 - 7eei e 

CNP 	2 Ţ j /Z )i+3/5/ , domiciliul 	c. 7ccî 	&c 

i7-E•  

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

*1)Prinfamiiieseîn ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i în întreţinerea acestora. 

I. Buuuri imobile 

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

Adresa 	iu ioii 
- 

( 	kori 	- 

\ii u J 
Sup 	if i i 

(ol i- Modul (IC 

do1)iIi(I!lC 
l itul 	i uI 

/9 / 3 5c % 1c T/ 2ĂC 	, 

- 3 1.93/ 22 % CvC 

cvc 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă ; (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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

ion.1 	( 	ii 	i Supriil it .. FituIti u) 

2 2if  

îi 



Categoriiie indicate surit: (I) apartan-ient; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii cornercialeldc 
producţ ie. 

*2) La Ţ jtular se rnen ţ ionează, în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Mm-Ca Nr. de bucăţ i Aăi;de.fbrica ţ ie 11ul (Jc dobndire 

2. Bunuri sub formă  de znetale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
nnmismatică, 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

l)ecrierc 	ii iiiiră  Auul dob uJ irii i 1 	ire:i etiniat ă  

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

	

-- Natii1 	T 	 - -- 	rr1a -- 
-- 	îitr ă in t 	îufi iii ă rn 	-- iisiivat 	- , iiI ă ln 	 - 	

tl 



I V. Active financiare 

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

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele af7ate în b ănci sau institu ţ ii financiare din str ăinătate. 

. 	 ... 	 . Ş I a . reşa:aceştela  
Institutia care admiiiistreazâ  

Tipu1 	Valuta 	1)eschis în a u u I 	Sold/valoarc l ~i ri 

/ 
/ 

*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 fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Emiicnt fitluis ~~ ciel.~ te. ~ îu c ~► re j ~er~oana cstc 	~ 	 ~ tuu ă r ~ le tillurii  

actioitar sau asocia ~~?ene~iciar de îiupr~uiiiut . 	 cota ilc part icipr.irc 
ti ţ rul ' 	 . 	~ 	Valarc ~ a tntil ~t la zi 

- 	 ~ 

`Catehoriile indicate sir»t: (1) hârtii de valo(lre deliriifte (titlur i de stcct, certificate, obligajiuni); (2) 
acliZ.rrai suz.cpărji .ti•ocialc îir societă/i cornerciale; (3) împ°umutt.fri acordate în »ume personal. 

7 



3. Alte active produc ă toare de veni(uri ncte, carc însun1ate dep ăşesc echivalentul a 5.000 (Je ciiru JIV 

an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inciusiv cele afhte în str ăinătate. 

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

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumuiate în str ă inătate. 

( reditoi 	 Coutractatîn anul 	cadent Ia 	 VIoar. 

cI 	 20 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsociet 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* 

Cine 	i & ilii it 	,nilul 

1.1. Titular  

i 	iiitului 
nuincle. :1rc* 

i 	i(JlJIpl it 	1 OJu(,tnl 	&ni(uI 	niu iJ 
enerator dcvenit 	 iricasat 

1.2. Soţ/soţie  

1.3Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadouiiie şi trataliile uzuale prirnite din parlea ,udeior de gradui I şZ al 11-lei 



vII. Venituri ale declarantului ş i ale rnernbrilor s ă i de farnilie, realizate în ultirnul an Ic:il ïijt - liti.il  

(I)otrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rnodificările ş i cornpletărilc ultcrn) 

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

Ciue a rcaliiat venitul 
. 

.Surs 	venitului: ....... » 
numIe, adresa 

Serviciu.J..ircstat/ObiectuI 
gcnerator de veiut 

Vcnitul anul 
incasal 

1 	Venilui i din salarii 

1.1.Titular pj,pj 	ci 3) 

1.2. Soţ/sgţi 3L 

1.3. Copii  

2. Venituri din aclivil ăţi indej,endente 

2.1. Titular  

2.2. So ţ/soţie  

3 Veniluri din cedareafoloszn ţei buaurdor 

3.1. Titular 

3.2. So ţ/soţie 	 ,] 

4 Ve;iitui z din iiivesti ţii  

41. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Veiiitui i din penzi 

5.1.Titular 

5.2. Soţ/so ţie 

6 Venitzu z dzn aciivzl ă z ag; icole 

6.1. Titular  

62. Soţ/soţie  



• Cine a realz 
.zat venitul 	

Sursa venitului: 
Nuine, adresa 	. 

Serviciul prestat/obiectul 
. 

geuerator de veuit 
VenituIanu:l 
... 	iucasat 

7. Venituri din prernii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţie - 

7.3.Copii  

8 Venitwz din alle 5w.e 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 

.-o.....C.:- . 



Df. 23! 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	7ojc,-/e //-,4- 	 , av nJ lu nc( i 
de 	 la 	 7c c 

CNP 	,domiciliul 	&c 	cc! 
/Z 74 	V14 A//(L/ u 2 

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

1 	Asocizt sau acţionar hz societăţi c.omercialc, companiiocietăţ i zia ţionale, institu ţn de credit, gi upuri de 
iiiteres ecouomic., preurn %trnembru în aoc.ia ţii, ftinda ţii saualte orgaiiiia ţ ii ueguvez namc.utak -- - 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinuta 
Nr. de părţ i 
sociale sau 

 
de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
parţilor sociale 

ş i/sau a ac ţ iuniior 

2 	Ca1zt 	te 	de iiie nl ba u an ozi 	nk (le conducere, i(inaln11 ti e 	i control ale societâ tilor cuacrciak 	tk 
regiilor;tutonoiiie. ale coiiijiaiiiiIoiisoviett1ilor iiaiotiidc, ale îiatiluliilor (Je credit, aie g rupuril o r dc iiatere 

~coùqmic, a le a socia tillor sau fundii114)r oii ak altot_ornuau nicg uinanient ile 

2 .1 ...... 

Unitatea 
- denumirea si adresa - 

Calitatea deţinută 	1 	Valoarea beneficiilor 

niemiru în cadrul ăsi 	 sindicale 
3.1 ...... 

— t  

alitatpa dc xuernbi U Hi H ini k tk cmiducer 	id mi]]i>" t1 - ar 	i iii t r 	z i i i bii ii 	i u uez ctribuile, 
iiztc Îu (idrulpartRhior p 1I1Je lu n.tiadetzuua t dLilIiJtiI I4 )4I tIJU1UI ţ)(Jt1t 

4 .1 ...... 

Conlractc, 	iv.c1e de asis ţ iţ  jwiică ,consu1n ă  juri 	:ă conu11 ă  i 
e f  

în Jc.z uI li c în tirnpul ecicat ii fiizi ţiioi, nuzd ă1lor 	i ((i it1roz puiihc fir nate dc Ia bugctral 
%i1, Joc aI i Jui loiiduz i CX( i t orz îrciez le ci o iti 	iierc zie cu cûfijfW  dc 1zt sau zzndc statul etc 

- - -- ----------------- 

f5 1 Bc cficinni!de 	n n 
ir 	i n 

cic:it  
a 
 e e. 	 ttiJţ a 	Picedrrajrii 	Tpu 	j 	Ota 	Durz1u 	Vaozrei 

pee/du ]ctcia: 	caifos[ 	cc>nictu]ui 	czcii 	cLiito1 ă a 



denniiia ş i încidinţat contiactului ci iir 	ii h 

adicsa conlactuI 
Titular 	. 

Soţlsoţie 	. 

Rude degiadul Ia1etituIaiu1ui 

Societăţi comeiiia1e1 Peiană1izică  
auiorizată/Aciaţii ii1ia1e1Cabinete 
individuale, cabineteasociate, scxid ţi 
civilepnfesionalesau societăţicivîle 
pnfesionale cu răspundeie 1imitatăcan 
de şoaipnfesiadeavocat/Oîgani2a ţii 
neguvemameiita1&Fundaţii/Asociaţii  

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

soţui/soţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţ ilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prczcnta dcclara ţie constituie act public şi răspuiad potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
cu ruterul incoinplet al datelor men ţionate. 

fluu cornplctării 
	

Semnâtu 
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