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DECLARAŢIE DE AVERE 

#77 e iia-tJSubsemnata, 	 4G Ă _________ , având func ţia 
de C,4t7_ 	 la 	,Z1j/ 	Y/ ţ,V2ă L 	LO/ 

CNP 	, d miciliul  
? 	 - - 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu famiIia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

A1 rci Siti zni 
_____ 	______ 

( itcgoria 
. 

_______ 

Anul 
.• 	.• 	.. 

..dobandarii• 
. 	. 
ti 1i1ii 
_______ 

(oti- 

pai:te 

Moduldc 
. 

dobandire.. 
l l(u liru l 

_____________ 

/ 3 /995 33 

- - 

* 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 menţionează, 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 af1ate în alte ţări. 

:• 	 , 	 . 	 Anul .dresa 	u zorii 	( 	teuii upiata Cota-. 
ţ)te 

M odulde 
dobandirc  

l 
.. 
iti1aru1 

_- - 



* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  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 ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Jegii 

Natura Marca Nr de bu 	iti 	Aini1 de fab ricai le Modul de dobiidire 

A5 	/ 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii cie 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 men ţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

- 	Dci-irc sinnarà 	-- 	 Auuldobândirii 	 1oarci ctimit 	-- 

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

Ntura 1)uiiulin 
înti ă inat 

Data 
înră inru 

Persi iiia că tre cai c .-a 
îiitrăind 

Toi IIia 

inti ainai ii 
alo i ca 

- 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi 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 institu ţii financiare din străinătate. 

Institu ţaa cai e adminitreai i 
Tipu1 şi_ădresa_acesteia  

Valuta Jeschis în anul Sold/valoai. la i 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau eclzivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
ec/ivalente; (3) fonduri de investiţii 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 ş i participările în străinătate. 

Iinitent titluIsocictatea îu circ 	erso 	este 
. 	 . 	. 

.icţ onai sau asocr t/b*iciar  de impuinu1 
. 

Tă pu1 
Numrde titluri/ 

., 	. 	 . ... 
cota de participarc 

ă1urc 	i 	til.i l 	n 

-..- 

*calegoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tilluri de slat, certijicate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţ i sociale în socie/ăţi cornerciale; (3) împrurnutuîi acordale 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 
an: 

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

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

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. 

Crcditor 	.• 	.. 	€•ontractatîn anul 	•Scadeut la 	. 	Vaiuă rc 

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, companiilsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale augajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( inu 	i ru iIitii 	uniltil 
Sur 	i 	.nitului 
nuinule,_idrei 

er iciul pretat/Obiectu1 
genera1ui __leei.iit 

Venitul anu il 	- 
incasat 

1.1. Titular 

I // l levle  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi traiaiile uzuaie prirnite c/in partea rvdelor de gradul I şi al ii-tea. 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completă rile ulterioare) 

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

: 	 :7 Cine a reahzat venitu! 
Sursa venitului: 	jServiciul 11iestat/Obiectu1 

 ::nume1e, adresa 	l 	generator de vt 	. T• 
Venitul anuaJ 

incasat...: 
1. Venituri din salarii  

1.1. Titular  

1.2. Soţ/soţie 	• _____________________ __________________ ,,/ 

1.3.Copii 

2. Venituri din activităţi independente  
2.1.Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3 Venztui i din cedareafolosznţez bunurzlor  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/soţie  
/ 

4.. Veniti.iri din investi ţii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. . Venitui dinpensii  

5.1.Titular  

5.2. Soţ/soţ ie  

6 11 niluii diii ativi1aţi ai icole 

6.1. Titular  

6.2. Soţ/so ţ ie  
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Cine a ra1izăt venitul 
. 	 . 

Sursa venitului: 
Nume, adrsa 	. 

Serviciul prestat/obiectui 
generator .  de 	enit 

Venitul anual 
încasat 

7. Venituri dinpremii 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/soţ ie  

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 

7/- 
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7t9. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 ,având func ţia 
de 	 __ 	 1a  

CNP 	,domiciliul 	 p39 
,977Z7 	fy7 4 - 

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

lAsociatsau ac ţionar Ia societăţi coinei ciale, companii/societa ţi naţi9iaie, institu ţii dc iredit, griipui i de 
iitereseconomipLecum şi inimbru în asocia ţii, funda ţiisau_alte_organiza ţ gyeiiiainintaIe 

u ni a ea 
— denumirea şi adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. de acţlunI 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . ş i/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de membrii în organele dc conducere, administrare şi control alc ocict ăţ ilor comcrcialc, alc 
rcii1or autononie, ale coiupaniilor/societ ăţ ilor nifioiiaJc, alc institutiiior (lc cre(Iit, ale grupurilor (Ic iutcrc 
ecunoiu ic. ale nsociatiilor sau funda ţ iijor ori altalior oraIIiLa1 ii neiiverriaincn1alc: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea de ţinuta Valoarea beneficiilor 

2.1 
- 

3.Calitatei (1c 	eII»  bru J-Iu.cadri asoeia ţiIor 	rofesionalc şiisau sinda1c 

4. 	Cili(atca 	(JC 	IliciiIl3ru 	Îfl 	organelc 	(lC 	COI1 (hlccre, arl ininistrare 	ş i 	C()Ii trul. 	rctrilui il c 	San 	nerct ri buitc, 
h ţinute în 	adruI paitrdelur 	olltLce, luncţia deţinută  ş i denumii ea 	artidiJui i1itic 	- 

4.1..... 

5 Contracte, inciusiv iile de asisten ţă 	juridică, consultaa ţă  juiidic, coiasultan ţă  ş l civile, ob ţinute ori aflate 
în derulai c în tiraipiil eercit ă rai functii1or, znandae1oi sau denanit ăţilor pibhce fivau ţate de la bugetul de 
stat Iocal şi div fonduii eterne ori îndieiate cu socid ăfi conirci1c cu capital de stat sau unde sttul este 

5.1 Beficaiii1 de 	ct:ne1e, 	Iristitujia 	duaprin 	TipLii 	Data 	Duta 	Va1oaia 
pinurne1edenurnirea şi adsa 	onliactantă 	care afost 	contractului 	încheierii 	contactului 	tctală a 
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denurniiea ş i înciedinţat con1ctuIui coniiactului 
adiesa contiactul  

Titular 

Soţ/soe............... 

Rudedegadul Ietu1ai1ui 
..... 

Societă comeieia1e/Peioană ică  
autorizată/Asociaţii Emi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabinele asociale, societăţi 
civilepiufesiona1e sau societăţi civile - 

prufesionale cu răspdeie limitatăcaie 
des1 şoatăptufesiade avocat 1  (inizaţii  
neguvemamenta1e/Fidaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descendent ă . 
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, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

Semnătura 

oi? o/ 
.. 

2 
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