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1 )j 0 1 el, W41, 04, f.1 m  1 à 1 M Wi!A3N 

Subsnnatuj/ubsemata, 	i 	3 J 	O- . 	O 	.,. 	, avd funcţia 
de 	 Ia 

CNP 	 ţţ 5 ,domici1i ţ1 
\ - 	 d 	C,  

cunoscând prevederi1e art. 292 din Codu1enal privind falsul îii deciara ţii, declar pe proprie răspunclere 
că  împreună  cu fami1ia deţiii următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soui/so ţia si copiii af1aţi în întreţinerea acestora, 

L Bunuri imobiie 

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

dobndri 

oo 

prre 
. 	 fiturui 

do1indi 

Lk)J  P, le J(90O 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) •forestier; (3) intravilan; (t) iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numeie proprietarului (titularui, so.i/so ţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariior. 

2. Clădiri 

NOT Ă  
Se vor declara iic1usiv cele aflate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  d& vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titu1ar se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte şi riumele coproprietarilor. 	• . 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, • inaşini agricole, şalupe, iahturi şi alte niijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 	. 

Ntur 	 1\121-ca 	Nr. dc huc ăţ i AnuI de fabî-ica ţie 	Modul de dohndire 

2. Bunuri sub formă  de metale prc ţ ioasc. bijutcrii, :obiecte de art ă : şi•. d.e cu1t, colec ţii de artă  şi 
nuinisinatică, obiccte care fac partc din. patrinoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăş eşte 5.000 (IC euro 

N()T Ă : 
Sc vor mentiona i.oatc bunuriic i l latc Ii: propricatc, i n(J! lcrct dacâ cic se aflâ sau nu pc teritoriul României 

la momentul declarării. 	. 	 . 

Decrierc sumar ă  AnuI dobăndirii 	 Vrea ctirnat ă  
.• 	 . 	

Q : 

111 Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3 000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 Iuni 

Natura bunuui 
nstrăin at 

I)ata 
.. 	 . 	 .. instrain ar 

îcrsoana c ătrc carc s-a 
. tn stratnat  

Form .. 	aloarca 

: • 	 • . 	 • 	 .., :. 
lz 

2 



Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite baicare, fonduri de investi ţii, forme eciiva1ente de econoinisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoai ea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv cele aflate. în b ănci sau instituţii financiare din str ăinătate. 

Institu ţiacarc 	rt. 	Tipul* 
. i adrcsa acestcia 

Valuta Deschisîn anul 	Soldjvaloare Ia zi 

 Q0o.  

•_ H  __ _ _____ 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv ca.rd); (2) depozit bancar sau 
echivalente, (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, zncluiv fonduri private de pen iz sau alte si teme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior) 

2. Plasainente, investi ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ăriie în străinătate. 

Irnitcnt titlu!socictatca în care persoana cstc. 1 
i 
. 	 Num ă r de titiurij puI 	 . 	. 

ic ţ onarsauasociatIbcnehciardciniprurnut 	, 	 cota de particijre  Vaoarca totala la zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) h2rtii de valoare deţinute titluri de stat, cert/icate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivateutul a 5.000 de euro pe 

:::::: :::::: :::::: ::   : :::::::::::: ::::::::: :::::: ::: ::: ::: :::::: : . 	:: ::: : : ::: :: ::: ::: ::: .......   ::: ::: :::   : :: : :: :::   :::: ::   : :: ::: :: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii einise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea buiiuri, dacă  valoarea însutnată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fnanciare acurnulate în str ăinătate. 

Credtor Contractat îu anul Seadent ki Valoare 

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, companiilsoeiet ăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inelusiv burse, credite, garan ţii, deeontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

(-ine a rea1iat venitul 
irinitu1ui 

nuinele, adresa 
ericnil prtatObjitu 

eucrator dc vcnit 	 incasat 

1.1. Titular 	•• . 

1.2. Soţlsoţie  

1.3.Copii 	- 
. . 

. 	 ., 

. 

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lai 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale meinbrilor s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privin Codulfiscal, cu inodific ările şi completările ulterioare) 

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

- 	 ui i enitului 	er iuu 1  p et tiOictu 	enitul anu1 
Line a rcaizat venitul 

	

.niunele, adrcsi 	 ucratrde vujt 	incasat 
i . Veit iiiiii 	j 	aan.• 	:.•.• 	. 	• 	:.......... ••. : 	 :..: 	• • 	. 	 ••• 	. 	

. :: 	.• 	
• 	. 

1.1. Titular  

1.2. Soţ/s ţie  

1.3. Copii 	 — 	 .- 	 - 

2 Veniturz din actzvzf ăţ z  

2.1. Titular  

2.2.Soţ/soţie 	. 	.• 	. 	•.• 	- 	•- 	 .. .,.: 	 ________ 

3 Jeniturt dzn cedarea folosznţez bunurzlor  

3.1.Titular  
. 

3.2.Soţ/soţie\ 	 ._. . . . 	. 	.... .. . 

/ Venzturi dzn lme%ti ţil  

4.1.Titular. 	.... 	 .. 	,. 	. 	 . 	
. 	...... 	-. 	.. 	. 

4.2. Soţ/soţie 	 . 	 . 	.__ 	 •.. 	. 

5.1. Titular 	• 	. 	• 	 . 	.• 	. 	. 	• 	. 

 . 	 .. 	......o Q 
5.2. Soţ/sie 	• 	. 	 • 	•. 1 	 . 	. 	: 	. 

6 Venzturi diiz actzvit ăţi agrzcole  

6.1.Titular •. 	 ____ 	• 	 - 	 . 	.. -.--•. 	•. 	 - 

6.2. Soţ/soţie  



m 



7. Cilitafca dv rnembrn in cadriii aso 

DECARAŢIE DE INTERESE 

Subse 	 atul/Subsennata, 	 }J IJ 
	

P 	 , aynd funcţia 
de 	 la  

CNP 	 ,domiciliu1  
C 	 •- 	-!Â 

.. 	 - 
cunosand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria raspundere: 

t. Asociat sau ac ţionr ia s ocict ăţ i corrciaIe, companii! 	t.-t 	ioniilc, iiistitu ţ i de crdit, grupuri (le 
interes evortnic,precuni ş nembrii îr asocialii, fundaffi 	ar 	r:-nia ţ 	nee: 

Unitatea 	 Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
. 	

. resa — 	
Calitatea de ţiinita 	sociale sau 	parţilor sociale — denumirea şi acl 	 . 	 . 

. 	 . 	 . 	 . 

de ac .ţiuru 	şi/sau a acţiunilor 

2. Cilitatca de rneinlru în orane1e de conducere, adniinistrarc i control ale soit ăţ ilor vomcrciale, ah 
riilor autonox-kic, ilc conipanulor/oict ăţ i1oi nation ik ik intitu(uIor de cutdii, ak ur u3un1or de intet cs 
cconornic ak ioi ifnlor sau hinda ţiilor oi i ile altor orga.niza ţii ricgu rnarnn tl 

-. (alitatea de rncmhru în ortane1c dc c.onduccrc, administrarc ş i conro, r 	huti aLt nerctrihuitc, 
«#n te ui cadrul prtidcIor politicc fune ţ aJi ţinutasi dnuiinr 	rtxdului 
41 	 .. 

. Contracte. inclusi ccv dc asisten ţă  jnridi ă , consutariţă  jurid..ică  eonsu1tnţă . şî eiviie, uh ţinute orî aflate 
în derularc n lirnpul ccrcit ă rii func ţ iilor, niiinJite1or sau deniriit ăţ ilor publice finan ţatede la bugetut dc 
5ttt, local ş i din foixduri extcrnc ()ri învhciatc cii socicl ăţ i cotucrcialc cu capitai de stat sau iindc statul cte 
ţ onar m ajoritar/minoritar:  

5.1Berficiani1c1cunttactnume1e, 	Iusa 	Piuceduraprin 	Tipul 	Data 	Durala l Va1oaia 

	

conùacbrgÊ 	caiat 	cunlxactului 	iiinlractu1ui 1 	todâa 

1 



nl 	- 	actu1ui 
acsa 	cxc1u1  

Titu]ar 	.  
. 	.. 

Rude  

Soma1e/PeioanăJl2ică  
mbitzEâ Asociaţiimi]ia1e/Cabiirte 

dua1e, eabinete asodate, 
ci1epora1esci ăţicivi1e 	 ... 	 . 

knibta 
deofesiadeavocaOianizaţii 	. 	. 	 . 	. 
iguva1e/F1aţiiAsociaţii  

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor.r. 	. 	. 

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