
DECLAR ŢIE UE AVERE 

Suhsenuiatul/Subseuauata, 	.2) / 4- C- O ,A/ CJ 	r4 -J 	 , avnd uacţia 
de C j/J7 1 	 z3 ei- L. ia 	Co /Vi/ - t) c44- 	7C1 Q 

CNP 1641 0// 	,donaiciiiul 1ai 	/. 	 /9/ t 

cunoscnd prevederile art. 326 din Codul penai privind Iaisu1 în declarafii, declar pe proprie r ăspundere 
că  îanpreună  cu fanailia deţin unnitoareie 

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii .aflaţ  în îaircţinerea acestora. 

I.. Buiiuri iaiaobile 

ITerenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tàù- 

103, 1#2t 

3 00, /9, 	•- -i 	— 

7c2i 3 o 

* Categoriile andicate sunt (l) agricol; (2) foresiiei (3) intaaviian; (4) luciu de ap ă  (5) alte Categorii de terenuri 

extraviiaaae, dacă  se află  în circuitul civiL 
2) U *T1tu1ar  se menţioaează, în cazul bunurilor propaii, rnunele pvoprietaraalui (titulaiul, soţul!soţia, copilu»,. 

iar îaa cazul bunurilor în copvoprietate, cota-paate şi numele coproprîetari1or 

2. Ciădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inchisiv cele aflate în aite ţări. 

///2 

Adresaauzona . Suprtfaa 
•• _ 

il 



*Caie oriiie  îndicate sunl: (1) apariancnt; (2) cas ă dc iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii cornerciale/de 
producţic. 

*2) La Titu1ar se rnen ţionează. în cazui bunuriior proprî, nurnee propretarului (tîtularui. so ţu1/soia, copikii), 
iar în cazul bunurilor in co.proprîetate. cota-parte ş i rivaiele copropretaril.or. 

• 11. Bunuri inobile 
1. Autovelaicule!autoturisiii.e, tractoare, inaşiui agricu1e, şalupe, ialaturi şi alte inijloace de transport 

care suut supuse îuivatricul ării, potrivit legii 

Natura Marca 	Nr de biscă4i AmI de fabticafîe Modnl de dobndire 

2. Bunuri sub fonuă  de inetale pre4i9ase, 1jateri4 eliiecte de arlă  şi de cult, coiec4ii de artă  şi 
numisiva1ică, obiecte care fac parte 41in patriinoniul culiusa1 na4ional sau uaiversal, a c ăror valoare 
îiisuiitală  dqiăşeşte S.OU de curo 

NOTĂ : 
Se vor men4iona toate buauriăe allate în proprietate, înditnt daeă  ele se a11ă  sau nu pe teritoriul Roraaaiei 

la isaoaaaeutul declarării. 

111.. Buuuri mobile, a căror vaioare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunu.ri ivaobile înstrăinate în 
uitiiuee 12 luiai 

el 



1. Conturi şi .dpozite baiicare, fQnduri de învestiii, foriue echiva1ente de ecouonaisire ş i investire., 
înclusiv carduriie de ;credit, :dac valoarea însuanată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 deeuro 

NOTĂ .: 
Sc vor dedara iuciusiv .ccie af]ate în bănci sau instituii finfflctar.e din străinătate. 

lastita4ia care adaniiistre 	- Ţ 1* 	aI 	Dcsclas îu auul 	Sold!valoare Ia zi şiadresa acesteia 	 . 

 Izf 	z~a4 iv 	o2b : 	
, oo 

*caIggp,iîle  indicagg swri: (1) coni cw-eni sau echivale,rie (încksiv co.rd); (2) depozit Jancar sau 
eckivalenge; (3) foncl,iri de imestiţii sau echivalenie indusiv fitn ,p.rivaté de pensii sau alte sisteaze cu 
acumulajie (se vor declara cele aferenie amdi.iijiscal anierior). 

2. Pasauieiite, invesliii diie,cte şi îanpraunutun acortlate,dacă  vaioarea de piaţă  îasunaată  a tuturor 
acestora dejiăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iiclusiv investiiiIe şi paiticipările în străinătate. 

	

Enaitcnt t &soce=
,"ewmr

ucaae  ponaestc 	 rli*tiii/ 	 - 

	

aujauaut 	
Tapnl 	 1aIoarca totala la zi 

*cagegorîile  indicae swi.i: (I) kăr(ii de vaiaare 	iazite (tîtkri de stal, cerg9catc, oblîgagizaz); (2) 
acjîzrni saup ă#z socîole insocietăli comercîale; (3) î-wnuIiri acozia ;e in azcne prsonai. 

3 



V. Bateriî 
Debite, îpoteci, gara.ra ţii enaise îaa beneficiul unni terţ, buaauri aciaizîţîonate în sistein leasiiig şi aite 

asenieiica buiiuri, dacă  vaIoarea însnmată  a tuturor acestera depăşeşte5OOO de euro 

NOTĂ : 
Se vor dedara indusiv pasivele tinaaciaiacuanu1ate în străi ătate. 

Cre(IitOr 	 I Centractatîuana1 	&adeaatla 	 Valoare 	1 

VI. Cadouii, servicii sau avaailaje piimite gratuit sau snbvea ţîoaaate faţă  de vaioarea de pîaţă, din 

partea unor peioaae, oaaaizaţii, socie*ă i comerciaIe, regii aaitoaoaae, conapaaaiilsocieti ţî naţionaie sau 

instituţii publice româncşti sau străine, iaclusiv burse, cre1itc, garaaalii, decont ări de cladtuieli, altele decât 

cele ale aagajatoraiui, a cror vaioareindividaală  depăşeşte5O .ic eaarO 

¶ 	
iaea realizat veuitui 	

Surss 	tiui:.j cticiul..prestatIObiccu1 j . VcuitI.aaivaI 

. 	 . niuue1e,dra.... 	-• gcaeratordeveait . - j_ • . îucsat 

1L Tituiar 

12 Soţ/soţie 

13. Cipii 

*Se  excejteo.i de lacIecararc cadoaue şi iraiaiiIe a 	prarie dara rudeior de gradui i şi ai i-ie 



VIL Vcnituri ale declarantulni şi alc nîembrilor săi de famiiie, realîzatc în ultiuîul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea n.r.. 227/2015 privind Codul fiscal, cu nîodificărie şi conîpletăriie ulterioare) 

NOTĂ : 	 . . 
Se vor declara inciusiv venîtniie provenite din slrăinătate. 

Ciue a reazatrenÎtii1 
Sarsa venitului: 
nuiaele, adresa 

SericiuTprestat/Qbiectai 
generator de veait 

Venitul anual 
încasat 

I. Veniturî diiz soiarii  

1.1. Titular ţc Ci4J2. 7i4- - 6 

12. Stsoţie ti. c- 	c,,L ţ7 	Ş /1 Ac/j 3, 

1 3. Copii 	 . __  
2.. Veailiui din acliviI ăji i,îdepeaderzle  

21.1itular 	 ___•_7 ______________ ________ 

22. Sosoţie  

3. Vetziiwi dia cd 	afolosisfei bzunuilor  

3.1..Titular  

32. Soţ/soţie  

4- Veailwî dia invesIiJii  

4.1.Titular  

42.. Soţ/soţie  

S Veizilzrri diizpe,isii 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

5..1.Titular  

52 Soţ/soţie  

-. 	. 	 -. 	• 	 • 	

: 

VeaiIuri din acivit ţîagrîcaie __________________ 

6. 1 Titular 	 --( ,fZ 1 c_•Q t 	2 

62.  



Cine a realizat venitul 
. 	Sursa veuittIui: 

	

Nunae, adresa 	: 
ServiciùJ prestatiobiectul 

peueratordevenit . 	. 
Vexiitul anuai 

îaicasat 
7 Vmarz diii preiiiz şl diii jocuri de iorc 

7.. 1.. Tu1a- 

72o!soie  

73. Copii 

& Venizri din ae sirs 

81Tit1ar c 74 	A- /. ţ O 

j ,7 / (9 

83. copii  

Prezenta declaraţie coastituie act public şi răspund potrivit legii penale peiitra înezactitatea sau 
caracterul inconailet  31 atdor anenţioisate. 

Data coiup1etăaii 

/D.. 0 2,ji8 

cri 



•EcLARAŢ E DE INTERESE 	
: 

Sueatuuseuinata, 	, t-O Pi (j 	V- (- 	• 	 , avad funclia 
de Co Â/, LL 	( 	 a 	C3)N ţ 	Lţ  L 	-J C-L. 	75LL Q 

•CNP 	/ (34,/ 	 xlmnîdliui 7 -2LI 	.L7L- /4z- /5)ţ 1 	n el 

cunoscad prevederile aat.326 din Co1ul pena privind falsùlîn deas ţii, dec1ar pe propria răspundere: 

1.. Asociat sau aeţionar ia soeietă i conercie, coupet ă  aiou1e, tltu ţii de eredit, grupiri de 
iatercs ecanoinic,recuiu şi nienbrnîn asociail, aiadaii sauaite og ţii uernanieiita1e 

•U,  nitatea 	
Nr. de părţi 	Vaoarea totală  a 

- dennira ş*dresa - 

	

Caiiatea d ţiiă 	sociale sau 	părţilor sociale 
, 	 . 

de.a ţiun 	ş*Jsau a acun*1or 

rJ 

• lC2litatea .dI aaei 	.ifl !aaee decoaduer :]aa• 	 coaaerclale, ai 
regiilor aaaionae, 21e coupaa or/socie oriaaioaa1e, ale institu ţillor decredlt, ale grupurilor de uiteres 

- dentmi 	iadresa - 
	 , 	Vaiearea 1enecii1or 

Jc- &7— -742/ e TE  CÉ,6t .____________  

 

3. C1ltatea daeaabi lasoci*lillor 

.de 

i 4.1 
p 	r 	ii î--- 

v 

• 

ki  tteeij 21late . 
n derelare in tuaapu eiercitru ineiilor, uiandteor s denitilerr bf*ciau ţate dc J 1ugett de 

stat, k*1 şi dau foadur eree ori în1ieia1e cu societii cieaeacaate cVde sat sa aazde statul este 
acionar 	itar1auiaritax 
5 B n 	j 	a 	 Tp 	 a 	I 	1 Vio 

• 	 •. 	aiea 	 ________ 

.Si 



b - 

Prin rude de gradid Ise îaţelegepărinţi pe linie ascendentă  şi copii pe 1inie desceadeată. 
2 Se vor declara aumele, deaumirea şi adiiesa beae1ciaiului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa cum sunt ddinite Ia punctui 5. Nu se dedară  contractele 
societăţilor comerciaie pe acţiuni la care dedarantul înipreuaă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin inai puţin de 
5% din capitalul social a1 societăţii, indiferent de inodul de dobânclire a ac ţiuniior. 

Prezcota declaraţic contituie act pubtic şi răspund potrivit Iegîi penale peiitru iacxactitatea sau 
caraeterul incoinplet al datdor aieai ţioiiaie. 

Data completării 	 Seuaătura 

2 
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