
DECLAR Ţ E DE AVERE 

Subsemnatul/Subsejnuata, 	/192// 	0i 	/t 	 , avâud funcţaa 
de CO,S,L#E/2 	 ia  

CNP 	1CO O#///9 	domicilini 9ozui. 	. 	 // , 33 	, 1 

Ă/ 	 (7a4 
cunoscnd prevederile art. 326 din Codul penai privind faisul în dedara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  îiupreună  cu fa,niIia deţin iannătoreIe 

* ) Prin familie se înţelege seţul/soţia şi copiîi .aflaţî în îitreţinerea acestora. 

L 1unuri inaobile 

t. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.. 

Adresasauoaa Cztia* 	 Supifaţa ___ _____ : Tatularui» 

Uu6k 	9002 	/owş  

- 

* Categoriile indicate sauat (l) agaicol; (2) forestier, (3) invi1an (4) iucîu de apă, (5) alte catcgerii de terenuri 
extravilane, dacă  se .află  în circuîtui civd. 

*2) I.a «Titulae se ineaţîoaează, în.cazul bunuailor proprii, ataneIe proprietarului (titu1aaa!, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropaietate, cota-parte şi nuanele copropaietaaiior. 

2 CIădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusîv ceie .aflatc în alte ţări. 

.:: 	-AnuI 
Adresa snn zoua 	Cato 	dobandiria 

Cota-: 
jie 

.ldi1le 
onire 

• 
Titu121u1 

(€ 	( ___ 



* Categoriile indicate sunt: () apaaaent; (2) ca ă  de locuit (3) casă  de vacanţă  ( spaii cornercialelde 
producţie. 	 . 

*2) La Tituiar se men ţionează  in cazul tunurilor proprii, nune1e .proprietaruui (titu1arui so ţul/soţia, copiIuI, 
iar îi cazti bunuriior în coproprietate, cota-paate ş i nnrneie coproprietaa-iior. 

11.. Bunuri anoile 
1.. Autovelaicule/a.utoturisme, traCtoare, ,naşilii agricole, şalupe, ia1aturi şi aIte mij1oae de traaisport 

care sunt supuse îuinatricaiiării, potrivit Iegii 

Natura 	 M.arca 	Nr. dcbucă i Aaiălde fabricaîe Mod ăl de dobândim  

2. Bnnuri sab forină  de anetale ne1ioase,  ijntcrii, olaiecte de artă  şi de cult, coleeii de artă  şi 
nuiuisanatici, obiecte care fac parte dia patrunemul cuttnral naiona1 saaz universal, a c ăror valoare 
îasuanală  dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor ineniona toate buauriIe.aate îaproprietate, indiIreiatdac ă  ele se a ă  sau nu pe teritol Rouaniei 

la inonaentul declarăiii. 

I -  I 	Văloareaesiaizat ă  

111. Buuuri iuobile, a c ăror văloare depi şeşte 3.000 de enro fiecare, şi Iiunuii ianobile îustrăivate îa 
uliaade 12 lniai 

2 



1. Conturi ş  depozîte lancare, fouduri de învestiţii. fornie .ecrîva ăente de econoiuisire şî investire, 
iuclusiv cardurile de credii, dacà valoarea îns•uinat ă  :2 tuturor ace44ra depăşeşte 5.000 de euro 

Se vor declara inc1usv ce1e aiae în bnci sau instit ţ i financîarc din străintate. 

ntitiiia Careadnaiiistreaza 	
Tipa 	j Vauta Ieshis îia aiiaal 	SoId!valoare Ia za şi3dresaacesteja 

*Categoliile  î,,cate sunt: (1) cont cureni sazi echivcdenie iac1asiv card); (2) depozit bancar sau 
ecbivalente; (3) joadioî de irwesiigii sau echivalenie inciusivjondzai p1inaie de pensii sau alte sisţerne cu 
acunzzdare (se vor devlara cele afereidehisca1arzierior). 

2.. Plasaineatc,, iavesliţiî directe şi îaaprauuunii 2cor4aie, dacà va1oarea de piaţă  îiasiunată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5i100 de earo 

NOTĂ : 
Se vor deciara îndusiv investiţiîle şi paricipăriie în străiaaătale.. 

Caiegoriiie indicaie suW: (i) hiiriii & raioare deiaue (tii!vri de siat, ce/icate, obiigagizzzî; (2) 
aiuni Sam piirgi socîole in s cieifi co,nerciaie; (3) .îr uinuiiri aordoJe in zzrnnepersonai. 

3 



V. Datr►rîi 
DQbzte, ipo'te,ci, :garan ~ii emise în bene'finciul aanui .tei, bun-..urî achizi ţiou.atc în sîs;tezn ieasing şi alte 

aseinenea bunuri, dac vaioarea'îasumată  a taaturor acestora {dep şeşte 5.t)tO de euro 

Se vor.declara inc~ussv pasivele ~.~nanciare acianau3ate în st~atiitate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantae priaaite grataît sau siab ~eniouatt aţă  de valoarea de pîa~ă, dia 
partea unor persoane, vr.ganizapî, ssocîet ăţi c;omerci 	iegii ,aut+anoiae, rcoxnpauiilsoaYetăţi naaponaÎe sau 
instituţii publice româaeşti sau străine, isclasiv barse, creiîte,, garan ţii, +deconiăai tle cşeitnieli, alteie decât 
ce1e ale an,gajatorului, a cărx►r vadoare individu2lă  41epăşeşte5tO ,de e+aro~ 

~~a~~at v~it~ 	
~r~tv~x 	~q~ii~i<~i~(~biect~d  _ ~ ă3s~ 

.~ r_  
uă~ei~~a~t~a 	cnerator,de vesii t 	:încasat 

Y_l_Tituiar 

1.2_ Soisoţie 

~ 3. opii 

~& excPptezaz d !'a.d%c'i Cadoar;e şi lracfă.~1eepr~rtai 	1a nrdelor degradai1.T,si a 1I-~a 
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Cju•  e .a reala . zat vcan.tul 	
ursa veiilali: 	Servcul prestat/Objec.tul 

• 	 • 	 .. 

	

nuaneIe, drcsa 	 generator ae veaut 	. 

Venitaal anual 
aiacasat 

i. Veititwi din sakirii  

I1. TitaIar OO/t/w LtL TEO&  

2 So/sîe 4g 	 pis /652... 
E 	O42-i 

13Copîi  2O 

2. Veiainai din activiiă.ţi indejiendente  

2.I..Titailar  

22..Soe  

3 VeniuidincedeaJiosin ţeiIiumior  

32 

4 Venitaui din in*es  

4i - Titular __________________ _____________________ .•. 	• 

42 Soie  

5 Veaairi dinpensii 	
(//• 	 , 	 . 	 . 	 ________ 

Si.. Tatular 	 • 

) 

_______•____________ 
53 So ţie 	 , 

6 Venitwi €kn actaviiăja agrceăe  



. 

Ciue a ra izat veuitu 
Sursa veutniii: 
Nuin, aisa 

] ServiiI 	/obectu 
1 	 . 

j 	eraori1e vent 
Ventu1 anua 

izicasat 
7. eniw-i dmjj i dnjoc 	de ioc 	 . 

- 

7-2- Soifso i-je  

7-3- Copii 

8.. Veniwi din ae mmse  

8. Tituar j4 	tcj 	- f P 6 

8 	Sosoe  

8.3Copii  

Prezenta 1ec1araie coaistitnie act pnblic şi răspuaid potivit legii penale pentru iaezactitatea sau 
caiacterui incoanpletal datIr auenionate 

I)ata couipletări 



:L Asotsau 	 oit oinerîi 	 iHi 	 e creit grnpuii de 
interes oaoinîc, precwu şi inenaruu sociaii, 1iiudaii sau aIteuiii cgaveruauzeutae 

Nr e p ţi 	Valoarea ot1ă  a 
Ca1atea den 

JO 

de acţiii 	şisa a acuni1r 

SC L4CQ.94- SRL • 	 • 	4Y9 	 /3 	 35o 
$e    

2. CaIitae* de inem1,r n argande de ndite, a iusre şi iuti aie 	etiI1or eonierciale, aIe 
regiilor aiitonoane, ep.no 	ietiIorna 	aIe 	 edit aIe riuior de intercs 
oaoeor*tior aIeaItr 

atca 	 - 

2.1 ...... •• 	 _________________ __________________ 

ollInr nifcsannde 

deţinnte în cada Ipai ţiddor pcatoefni 

5. Coijtracte, incIusi cele de isisieu1i juiidi. cunsu1tauţ 	ridică  iisu1tan ţ i şI civiie, oiuute uri aflae 

iu derulare ii iiinpuk eaercitra, fiivic ţidor, inaidaleIor sa deniuidur nbIicc fiiianţate d. Ia gctiii de 

	

tat. Incal dui fonduri cxlrue ori iiacIieite cu ocie1i c terciai 	capatal de .tat sau unetc staI ec 

- - - - -- -- ------ --- - --------- 	-- 

5.1 	 Fip 	 Dii 
IflJ1 



a ş  

Tar 	- 

• 

ued 

cpo ice 	
• 	: 	. 	 _________ ___________ _________ __________ 

--- 
VA 

Pn 	 ,de,gradedf radve îi4elegepàtine pe IWicasceet ş  cqpti pee4ecene ă. 
2.)  Sevor declaa au 	e 	ea.ş  asa eicia3uv Ie cot uae p clitatea &iuvtă, 	aoL, 

sov/soţia şi r&lele de ga I bin œnûacte, aşa cuu svat denite la punclul 5. Nu se declară  coatractele 
socielâp 	.pe.acţivai la care declaraittul înquuun cu 	Js ţiaşi rudele de gmdul l deia ivai puia le 

• 	5% dia capitlul soiai scietăţii, 	i.fer.tdeiadu ie daaivnilor.. 

Prezenta .delataţ e olaSttiiie at lllc i qüspund 	 pene entu extttten san 
alerneonnt. 

a.onpletăTii 
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