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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata i 	 având funcţia 
de 	 iaj? 

domiciliul 	 / ţ te  

cunoscând prevelerile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe 
propria răspundere că  împreună  cu familia 1) deţin următoarele: 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Notă: se vor declara inclugiv -ele allate în alte t,ri 

Adresa sau zona Categorla* AnuI 
dobândirii 

, 

Suprafa ţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

. Titularul 

2 

/n /9/  p 3 99i ,t/ţ  

ategoruie inaicae sunt:(1)agrlcol; (2) forestier; (J) intravilan; (4) luciu ap (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se ajlă  în circuitul civil. 

2. Clădiri 
Notă: se vor declara inclusiv cele atlate în alte tări 

Adresa sau zona Categorla* ,. Anul 	.. dobandirii  Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobandire 

• 	 2 Tltularul 

- 

/Z 

-ua[egoriile inaicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locud; (3) casd de vacanţd; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

11. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisine, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse îninatriculării, potrivit legii 

Natura I 	Marca Nr. de 
bucaţi Anul de fabrica ţie l 	Modul de dobândire 

cu ORIGINALUL 

MUNTEANUJ7 



2. BuHuri sub forină  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de 
artă  şi numismatică, 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 ajlate în proprietate, indferent dacă  ele se ajlă  sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară 	 Anul dobândirii 	 Valoare estimată  

111. BUNTJRI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000  DE EURO FIECARE, 
ŞI BUNURI IMOBLLE ÎNSTRĂ1NATE ÎN ULTIMELE 12 LIJNI 

Natura bunului 
înstră inat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat  

Forma înstră inării Valoarea 

- 

Iv. ACTIVE FINANCIARE 
1.Conturi şi 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 Euro 

lVotă : se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţiifnanciare  din slrăinătate 
Instituţia care administreaz ă  

adresa acesteia 
Tipul * Valuta Desclus 

 in anu 
Sold /valoare 1a zi 

,VĂ  
- 

— 

*categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau ec/iivalente; (3) 
Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara 
cele aferente anuluifiscal anterior). 

CONFORî 
CU ORIGINALULR 

U1.JTEAfU CARME 



2.Plasainente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  însuinată  
a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de Euro 

Notă : se vor declara inclusiv investiiiile si nartieinările în Irăinăir,te 
Emitent titlu / societatea în eare persoana este 
acţionar sau asociat / beneficiar de împrumut 

Tipul * Num ăr de titiuri / 
 cota de participare  

Valoarea totală  la zi 

------ 

Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cert/îca1e, obligaţiuni); (2) Acţiuni saupărţi sociale în 
societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal 

3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de 
European: 

Notă : se vor declara inclusiv cele ajlate în străinătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dac ă  valoarea însuinată  a tuturor acestora dep ăşeşete 5.000 
Euro. 

Notă: se vor declara inclusivpasivelefxnanciare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat ,, 
in anul 

Scadent 
Ia  

Valoare 

- - - 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă  
din partea unor persoane, organiza ţii, societăţii comerciale, regii autonome, 
companii/societăţi naţionale sau institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, 
credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare 
individuală  depăşeşte 500 de Euro* 

CINE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENITULUI: 
NUMELE, ADRESA 

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 
GENERATOR DE VENIT  

VENITUL ANUAL ÎNCASAT 

1.1Titular  

1.2 Soţ  /soţie -. 

1.3 Copii  

Se excepteaz ă  de la dec/arare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea ruc/.elor de graaul I şx ai 11-tea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi 
completările ulterioare). 

Nolă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din slrăinătate 

3 
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CNE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENITULUI: 
NUMELE, ADRESA 

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 
GENERATOR DE VENIT VENITUL ANUAL IN AAT C 

1. Venituri din salarii 	• 
1.1 Titular  

Ale- 
jC? °  / / • 

1.2Soţ eie- 

1 .3 Copii  • - 
__ _ 
2. Venituri din activităţi independente  

ţie  

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor  
3.1 Titular  

CINE A REALIZAT 
VENITUL 

SURSA VENITULUI: NUME, 
ADRESĂ  

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL 
GENERATOR DE VENTF  

VENITIJL ANUAL INCASAT 

----- ------------- —== 
3.2 Soţ /soţie,etc.  

4. Venituri din investiţii 

CONIFORM 



4.1 Titular  

4.2 Soţ  /soţie  

5. Venituri din pensii  
5.1 Titular  

5 .2 Soţ  /soţie  

6. Venituri din activit ăţi agricole  
6.1 Titular  

--------- 

6.2 Soţ  /soţie 	 - _\ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc  
7.1 Titular 

7.2 Soţ  /soţie  

7.3 Copii  

8. Venituri din alte surse  
8.1 Titular  

Soţ  soţ

.  

ie  

8.3 Copii 	 -----. - 

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

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţullsoţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

Data completării: 	 Semn ătura. 	A 

CONFORM  
CU ORCNALU j 
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DECLARAŢIE DE INTERESE rCONSILIUL L.00AL TEiCI •1 
SERVICIUL PUBLIC COI1UNITAR LOGLI 
BE EVIGENTA A PERSONELOR TECIC 

ln ţr reNr... t 
w 	lrna 	An.C1 

SubsemnatullSubsemnata. 

 

având funcţia 
de 	 la 

CNP 	 . domici 
6fOC (3 	 . 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

in k i 	. 	t 	iuit, j 	ij 	- i 	ru în asotia ţiil u 	a ţu sau 	şga 	a 	i 	ei li i m t. ii la l 

t iiititea 	
Nr. de pă r ţ i 	Vuo.trea lot1i. 

. 	 Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor socii1c 
- denumirea şi adresa - 	 . 	. 	. 	• 

de acţiuni 	şilsau a acţiunilor 

• 	 ------ 

2. 	( 	tlil 	ilt. 	l 	(11 	int.1I.IJ.)I tI 	111 	oiint.lc 	&lt. 	&llii(lllt.ti (. 	 ti 	ii t 	i 	ifliili ii 	ilt. 	sii(l&4M.i((ii 	t iiiiitl t.l 	111 	IIt. 

	

t.II1l) 	iiiiili 1iU.it( 	tIll()i 	11 	iliiiii 	ilt 	ilt. 	iflslliiI ţ lil()i 	111 	t 	i &&lii 	llt 	_l 	111)111 	ilii ţ 	(11 	iilit i CS 

	

1Tnjttea 	
Calitatea deţinut- 	Valoarea bne1 iciilor 

isoii i(iilni 	i IU 	IIIÎIJ i(iiluiiiiti& 	ilIOinJ . 	iiiiiilii 	ii&Uti iiiiiitiitil& 

- denumirea şi adresa - 

2. 1......  

ià

.--- 

..... -t C a1itat€i d. ini 	ngne1eJt. (O[1( J14.( 

(l e i 11 u:tţ 	iJr ( 	 ipit c, i nt...i c ţ i ţ  

4. 1....... 

•liiliiiiit 	.11i 	iitiCiiil)iiilV. 

i &. 

- 	T 	 - - 	 • -- 	: 	- 	. . - 
icie. iiic1uI 	cele ile :iiivilli llli iliv.i. &iiiitiliiiiii liil .  

111 	(lti iil (14.. 	111 	 iil it.it.iI 11 11 liiii&ii,liii 	111 iiiil iltl(ii 	. 111 (1(1 

.l11 	l(it. il %i &liii lOi1(liii 	iiit lit i iit 	11 	(i4 iti ili & i)lilt 

.It. ţ iUIhir i1li jOiiI i/ifliflO1i1i i: 

51 Rcneliciani] deconiiict: ni.uic]e. 	: 	1nsliIiiik
L.

i 	• l>i 
c

tJui lT 
t

ifl 
iiiii.uiiclt]cni.uiiiia si ieIii.i 	 con , 	iiicinIEi: 	u 	i li.  

(lit i 	&oiiu1iii13 	i ti 	il 	iiliiiiiiit iri 	iIl ilt 

iiiiil ililiii 	l)Iil)lit & 	liii 1111 ilt 	il 	l i liii..!.t i iil il& 

it.itlt. (11 t. 11)11 il ( lt 	i 11 	111 iiii(l& 	i iiiil ti& 

• 	•, 

lipiil 	Dab 	1 )i.ir.iiLi 	Valoam 
eonticti.i. ! 	inchcieiii 	conUctuI1H 	tola] i 
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CIJ OR1G1ALUL/ 



denumina şi 	îhcIc1inţat 	• 	coritiactului 	 conliactului  
adresa 	 conftacbl  

Sosoţie 	. 	 . 

dedeIa1etituJanIui 

Societăţi comeiia1e1Peiană Iizică  
atitoi6Asociaţii1limi]ia1e/Qbinete 
indidua1e, cneteasociate, societ ăţi 
civilepiufesionale sausocielăţi civile  
piufesionale cLi raqxuxlŒe1iniitatăcaie 
desfăşoaipiuisiadeavocat/Oiganiza ţii  
neguve1e1Ft ţii/Aciaţii 	• __ -- 	______ _______ ______ _______ 

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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa curn sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, 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 coinpletării 	 Seinnătura  Aç~ 

., ........ 

muN-rEANU CAR~M~j~( 
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