
ECLARA ŢIE iE AVERE 

Sabsenustu1Subş ri, 	 /, 	&G /J/ 	 , avnd funcţăa 
de( ţ f2L.t 	-t 	la V,47 

CNP 1O3 	 ,doinîeiiiul 	 J,. 	CCj6$2,î 
( ]7fpl 	, 	C 	, 	4D 

cunoscaad prevederile art. 36 din Codai penal privind faisul în declara ţii, deelar pe proprie răspundere 
că  înipreunâ cu fauiiliadeţin urinătoarele: 

* l ) Prin famiiie se î ţe1ege soţuiisoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bauuri iiuoblle 

1.. Terenari 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ceie aflate în alte ţări. 

Adrcsa saa zona • C,tegoiia* 	 Snprafaţa 	 Titularul 

* Catcgoriile indicate sunt (l) agricol; (2) forestiec (3) inlraviIara; (4) luciu de apă  (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuita1 civîl. 

*2) l.a Titular 1  se inentioueaz, în cazul bunurilor proprii, nuniete proprietaalui (titularul, s.oţul/soţia, copiiul), 
iar în cazul bunutilor în coptoprietate, cota-parte şi nuinele coptoprietariior. 

2. Clădiii 

NOTĂ : 
Se vor declara inchaiv ceie aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categorta 	did 	
Saprafaa Titalarul 

_---.--.-...---- - 



---- 

* Caeorîîe indîcate sun: 	apararnen (2) casă  de locuil,(3) casă  de vacanţă; (4) spa ţii cornerciale/de 
producţie. 

*2 [a Titu1ar se men ţîonează. î cazui bunurikr propri uee proprîelaruIui (titularut so ţu]/soţîa, copîlu3), 
iar îii cazri1 bunuri]c>r iî cpioprieate, cota-parte şî nuie1e coppritaiilor. 

IL Bunuri inobile 	 . 
1. AutoveJăicuieautoturisane, trâctoare, niaşini agrieole, şa1npe, iaJături şi aIte nijioace de transport 

care sunt supuse înriculării, po4aivit legii 

1 N2tura • 	 Marca 	j.NrIebucăiuidebricaţiej Moduldedbndire j 

2. Bunara sab formă  de anetale prcioase, Iijuteaii, o1,iecte le art ă  .şi de cult colecţii de artă  şi 
aumivaalică, obiecte care fac parte din pa(riiuoniul ca1tuja1 nafional san uaaizersal, * c ăror valoare 
îaisiunată  dqaăşeşte 5.ffldecam  

NOTĂ : 
Se vor inenţiona toate bunurilc aflate îa propraetate, m&fctmt dacà ele se afià sau nu pe teritoriul Roinâniei 

Ia monieaatul dedarării. 

1 	- 	 1 	Ana1Jouiiji 	 VaIoaies stiaiaată 	
. 

j 

IIL Bunura auobite,, a căror valoare depăşeşte 3.UOO de euro flecare, şi buuuri iniobile îastrăinate în 
ultiniele 12 luni 

JET 

- - 



. 	 . 	 z. 

IV. Active financiare 	 .. 	 . 	 . 

1. Conturi şi depozite lancarre, fonduri de investiiî, forine ediivaleiite de econoinisîre şi investre, 
• • inclusiv cardurîie de .credit, dacă  va1eaiea îusnanată  a tuturor acestora dep ăşe$e .00O de euro 

NOTĂ : 	 .. 
Se vor declara incIusiv cele afate in bànci sau instuii fînancîare din str ăinătate. 

Tjp 	Vuta j Desciiis îai aual 	• .SoId!valoare Ia Ti şi adresa acesteîa 	
. 	 i 	-1 

*CategoriiIe  indicate mad : (1) covt cureat sau echivaleate (iiich,sicard); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fomlvri de iaiesiiţii sav echivaleate, inchisivfoaduri privale de peasii sau alte sistenie cu 
acumuIiv (se vor declara cele 4cre nW . jiscal amerior). 

2. Plasamente, iiavesiii directe şi împrumatumî acor1ate dacă  valoarea de iiaţă  îusuinată  a ituturor 
aeestora depăşeşte 5.000 dc cnro 

NOTĂ : 
Se vor declara iuciusiv invetiţiiie şî paiticipările în străinătate. 

Euaitcnt tiI1ete2usieâjuazcste 	 3iiuăr 	it1ui! 	. 	 - 
.- 

acionarâuasceeiar deunpruuint 

*cggegoriile indicate sunl: (1) 	ÎÎ & i doare  deginute ($it!uri de s1ai cei9cate, obligaiuii); 
aiuni sia jtir(i soci,ie in societ1i co,,c-cîa1e; (3) iniiini1iii acoidale în iiiirne jicisinal. 



- 	 3. Ate aetive prodtcătoare de venîturi nete, care însiuna•te depăşese ealentul a 5.000 de euro pe 

NOT Ă : 
Se vor declara inc.usv cee a1ate în tr ăinătatc. 

V. Datoriî 
Deliîte, ipoteci, garaaţii euiîse în beiaeiiciul ivaaai terţ, buuu.ri aciaiziţiouate în sistein Jeasiag şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Iînsurnată  a tnturoracestora depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se voi declara inclusiv pasivcie iaacare acurnuiate îa sttate.. 

Creditor 	 Contractatîn anul 	Scaateiat 1* 	 Valoare 	j 

VL Cadouii, servicii sau avant*e priniite gratuit sau sibvionatc faii Ie vâgkurea & piaţă, din 
partea unor perso*ne, organizaţii, societăţi coniexiaIe, regii atitouoane, pauii/secietăţî naţioaale sau 
instituţii publice rouiâneşti sau str.ăine, ine1usiv burse, credite, garaaiţii, decoiatări ale clieltuieli, altele decât 
cele ale angajatonalui, a c ărorvaloareiudividna1ă  depăşeşte 500 de curo& 

*Se  exce1eaz d la dela-are dagralle 	ep-ii1e daia ddode radul i şi ai I1-lea. 

4 



NOTĂ : 	 . 
Se vor dedara lnclusiv ven'itutile pie dn strtate 

. 	 .. 
Cai,ea ra1izatieitui 

Sursa 	ii: 
: 	 . enatorie eat 	: 

V:enitui auual 
isat 

1.. Venitwi din sohirii  

1.1 	Titlar, 4JLL 	ÂfC4 	17c 	 J,P(ţţ  

4 2. Sosoţie  

1.3 COpi .. 	 i --------- 

2. Venilairi dia activilî independeme  

2.1 Titular  

22. Sosoe  

3. Veniui din ceareafloiS.iuiurcr  

3.1. 

32. Sosoţae  

4 VeniIairi din imestiţii  

4.,1. Titular  

42.  

.• 

	 __________ 5- Venüei dinpeiz..sii ____________________ 

6.. Venitwî din activii agricole 	 . 	 .. 	 . 	 - 

6. . Titular  

62.  



Cine a reaii,iat venitul 	
• Sursa veaitnlui: 

Nume, 
Serviciu presatoiiectui 

generator devenit 
Venitul auuai 

îicasat 
7. Viii -i 	priii şi dinjocri Ieoroc 	 . 	 . 

7Titua 	----.--__ 
- 

71. Ssoţie  

73 Cop 	 . . ____________________• ___________________ 

8. niui &à ae surse 
______ ______________ ______________________• 

SA Copii  

Pezenta declaraţie coastituie act public . şi ràVund potrivit legii penale .peiitru inexactitatea sau 
caracterul incoinpletai datelor .niiouate. 

Data in1erii 
	

Seniutura ,/ 
 

........... "/ 



Subseăuu2tu1Subiaa, 	13 OL//4 	6,) ?( 	 avnd fnuc(a 
de 	(Cy C,€IL 	_ 	J 	 9/(/ 

CNP  

73L Cc 	ţ , 
cuiaoscnd prevederile art. 326 diu CodaI peaal priviud1aisu1 îu 4e1araii, deckr pe propria ră pundere: 

1. Asocaat saa acţionar la societ ţi caieraaIc, compmù"clmti aaaţionale, instituţii de eredit grupuri de 
iiiteres econoniic, precuui şi nieiialiru în asociaţii, fauaaţii sau alte oigau 	i neuvernaiuenta1e 

	

Uiîtt 	
Nr.depări 	Vareatotaiă a 

	

Ca1tătea deiriut 	sociale sau 	părţilor sociale 
de ac 

..
uni 	s - denumirea i adiiesa - 	 , 	

/sau a ac itjnor 

; 1atate*de auemi,ande 1e oudacea : 	ist şi..eli . 	ocietalilor cQiflerci*le, a1e 
regiilor autonome, àk ceinpanlllor/societăţilor .naiouale, ale tnstltu ţillor ecreit, ale grupurilor de uateres 

,•. 	 . 	. 	. 	, 	.,, 
Uitaa 	 Calitatea detinulâ 	Viea leaeficor 

—detiuiaurea şi adiesa—  

3. Calltatca dei embiii3îu eadrul asoaţîi1orjroeairaadlcle 	 - 

---- 

4. Calitaies de rnemlru:în organele de couducere, adniinisare şi coio1, jetiiite sau neretrîbuite, 

deţinute în cadparUdelor ptice, func ţia deţiuua ş deuun 	rtiduuilitic - - -- - 

-/(-IZE5 	&Li 	 - 	- 
- . 

5. (uutracte, joclusiv cek de isistenţă  juiidi ă , consultazi ţă  iurit1ic, conu1tauţă  şi civile, obţintite ri aflate 
o dcrularc în timpul eieritării fucţiilor, uiaiidatelor av denini ilor:pecfinanate de la hugetul c 
lat, Jo1j din fonduri cxternc ori îndiatc cu ocie ă i couaera1e i capitde stat sai unic stalul te 

5.1 1 :nia 
imdma iiia 	j 	 ai 	xi11 iti1j i 	ndiii 	r&ziI - 



1 ş.J 

Data ooinpletării 

( 

Seninjtura 

So/s ţie 

Prin rude de gradul Ise înţelege părrnţi pe linie ascendeină  şi copîi pe liaie desceadentă.. 
2) Sc vor deciara nwuele, denuuiirea şi adresa bene1ciarului de contract uade, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I o1(in oontracte, aşa curn swit defîuite ia punctul 5.. Nu se declară  contractele 
societăţiior cornerciale pe acţivai la care declarantul împreună  Cu soţui/soţia şi rudeie de gradul I deţinnai puia de 
5% din capitalul social al societăţii, indifevent de niodul de dolândire a acţiunilor. 

Prezeiata declara#e .constituie act pulillc şi aă pand potiit iceà peaaaie pentru inexac*itatea 
caracterui inoosupiet al datélor nsesaionate. 
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