
SubscmnaiullSub,seiat.a, 	1-7~7 — 4 ă -/1 ElD/ ş/ i2 	L 	 :având funcţia 
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CNP 	/ 	Il 1-~3 / 	,"doniciliul  î~c /Cr  v +GEC~I îzfî£~» N /3L  

cunoscând prevederilc art. 326 din Cz ►dul -penal privind fâlsul în declara ţii, declar pe proprie râ.spundere 
că  împreună  cu famî1ia de(in următoareie: 

* 3) Paia familie se înţeige .soţull.st ţia i ccapiii a.~daţâ în întreţinerea acestora. 

L Banuri imob7e 

1_ Tercnnri 
N O "i'Ă  : 
Se vor declara. inclusiv cele ataate în alte ţări- 

* CategOriile indicate snnt: (1) agriail, (2) f+oresiier, (3) intrawilan; (4) luc ău de apă, (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  in +cuciîtul ivii.. 

*2) La"Titu]ar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nunaele prc>piietarului (titularu1, so ţu'l/soţia, copilul), 
iar în cazal iaanuciior în r.oproptiexa ~e, ec►ta-jpt-e şi iaunre9e copcnpsîetarilor_ 

2. Clădiri 

NO'TĂ ; 
Se vor declara inclUSiv cele :afIate în a.lte ţăn- 

~ Y 
 _ ~~

a! 
	. 	Y: 

~'~Y 	 ;'i  

rec~Gi d ~ TC3i~K~'l? N ~ l( 2old 	3MZ ' r1~YiFr ~~r 

/, _____ 
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- 

Categoriile îndicate sunl: (1). apartament, (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă;(4) spa ţ ii comerciale/de 
producie 

*2) 1.a Titu]ar 1  se menîonea. în cazul ounurior propiii, nurnele piprîetaru1ui «ituiarui. sou1/soia, copilul),. 
iar în cazul bunurilor îri copropriete, cota-parte şi nurne]e coproprietarilor. 	 . 

1L Bunuri inobile 	: 
1. Autovhicuie/autoturisinc, tractoare, ina şiiii agricole,, ş tpe, ialturi şi a1te inijloace de transport 

care suiat supuse înma .,telculàrii,,potnvitiçffii 

Natura Marca 	Nr.. de bucăgi Aaanl de abricaie Modul de dobândire 

\1  

2. Bnnuri sub forină  de aaetale preţioase, bijaiteiîi, obiecte de artă  şi de cult, co1eeţii de artă  şi 
numisanatică, obiecte care fac parte diu pa1iinoni*l cltaaral aia ţioua1 sau uiiiversai, a căror valoare 
însumati depăşeşte 5000 de eni 

NOTĂ : 
Se vor iaaenţiona toate bunurile aflate în prprietate, indi1iat dac ă  ele se afIă  sau nu pe teritoriul Romăniei 

la moaaaentul dedarării.. 

- 	 escaeresuinara Aiau1ddBâiI Va1oaiestiva 

IIL Buiaun iaaobile, a căror valoare depăşeşte 3.00 de euro fiecaie, şi bunuri iiuobile înstrăinate îu 
uitiaaade 12 lani 

2 



1. Coaturi şî depozîte 1aucare, foaduri de iavestiiî, foriae eclaîvaleute de ecoaomisire şi iia ţ estire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  vaoareaîasuinată  a tiituror acestora depăşeşte 5000 .de euro 

TĂ : 
Se vor declara incusiv ce afif aten bàncisau insfitutù traanciare di.a str ă nătate. 

1nsttu4aa care admnaistr ă  j 
acesteia 	

paJ 	vaiuta iesciais în aiaul şi adr 	 j 	
Soldtvaloare la i • 	.esa 	 . 

4Caie4griie indicaie sun€: (1) con€ curen€ sau ecliivakuie 4indusiv cord); (2) depozit liancar sau 
echivalen€e; (3) fonduri de iavestîgii sau .ecliivaiteute, iuclusiv foadzui private de peasii sau aitte sisteme cu 
acumzda, (se vor declara cele aerene Avaduifacal zz,iterior). 

2.. Piasainente, invesiiţii directe şi înapruinatuai acordate, dacă  vaioarea de piai ă  îaasuaaată  a tuturor 
acestora de şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vozdcclara iaclusiv învesfiffile şîparicipări1e îa străinătate. 

Enaitent ii1iu/societatcan carpersoaua eSte 	 • . Uanăr de iitlaril..: 
• 	 - 	 TlpuI* 	 . . 	Vaieares to*ala la zi 

aciouaraasocneficiardeunaut 	 ot dcpa?t1Clpa1. 	. 

*(gegoriîie  indicate sun€: (it) k.rtii & vaitoare deiinzfc 4tidurî de slat, cericalc, obitigagiuni), (2) 
acjîuai saupîrgi socide iu societi couercide; (3) ir arnluri acordaie în mane itsonait. 



V. Datorii 
Delaite, ipoteci, garant ţii eanise în benfaciul uuui terţ, bunuri achizitţionate în sislein Ieasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însuinată  a tuturor aeestora dcpăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iclusiv pasive1e fuaanciare acuaaaulate în sti ăinătate. 

Credilor 	 Coaitractatîn aaaulŢ  Scadeat 1* 	 Valoare 

V1. Cadouri, servicii sau avaaatajeprimile gratuit sau svea ţieaaate fatâ de vaioarea dc 	din 
partea unor persoaaie, oianizaţii. societăţi comemiale, regii autoaaoane, eonapanii/societ ăţi aaaţioaale sau 
instituţii publice roniâneşti san stz ăine, indusiv burse, credite, garaaţii, decontăra de daeltuieli, altele decât 
•cele ale angajatorului, a căror vaioare individualâ depăşeşte 500 1e eairo 

• cinea rcalizat veaitul 	
Suraa itii1ui 	. Seric1u1 prestat/Obiectul 	Vcnita1 anual 

____________________ 	flunaele, dea 	 encrator de venit 	 •incasit 

]..l..Titular 	 - 

12..  

13.. Copii  

exceptémè & Ia decIarre caoze. şiiraiaţik uzmde priai1e din par1a rvdeior de gradvl 1 şi ai ii-Iea 



~~ *err., 

- 

VIt Veiiituri ale declarantului şi ale ruerubrilor să i de faii]ilie, realizate în ultimul an fiscal îucheiat 
(potrivit art.. 61 din Legea ur. 22712815 priind Codul fiscai, cu zuodifică rile şi coinp:le ăriie ulterioare) 

N)TĂ : 
Se vor declara inclusîv venîturiie proveie cîn srăinătate. 

. 	 . 	 Srrrsa veaitului: 	Serviciul prestatk)bietul 
ine a reakzat venrtui 	 . 	 . 	 . nnnrele, adresa 	. 	 • 	 generator de verut 

Venitui anual 
uicasat 

1. Veni1iri din salarii  

\ 

12. Soţ/soţie  

7e7- 

1..3.Capii  

2 Ve,zilrai din ac1ivit4i i,idepeizdeale  

2..1 Titular  

22. Soţ soţie  

3. Veaiiiui dia cedareafo1osiizei biauailor  

32  

4 Ve,ziiiui dia investi. ţii  

4.1.Titular 
 

42. SoţIsoţie  

5 Veaiiuri dzpensii  

000 

52. Soţ soţie  

6- Vezziiuzi din octivil ă.ţi agricole  

162.  



. 	 •-- 

Cnae a realizat ven•a 	

.- 

. 	 . 

.tul 	
Sursa venitulu: 	Servciul prestat/obiectul 	Venitui auual 
Nuane, ,aresa 	. generator de veuit 	incasat 

7 	eairi dinpreiiiii .şi diiijocri de ioroc  

71Taf  

• 	_______ .• 	 ____ 

72. Soisoţie  

73. Copii  

8. Venui diz aie svie 

Titar 

82 SoţIsoe  

8.3..Copii  

1rezenta dec1araie coaistituie act paiblic şi răspund .potririt legii peuale pentru ineactitatea san 
caracternlinconaplet aI datelor naeniouate. 

Data coiiap1etaii 
	

Semnâtura 

PI 



EAA Ţ E DE INTERESE 

Senuaatu1ISubsaiiiata, 	 / 	 L9A/ 	aVnd fuu* ţia 
ie (OAf5/t/e-y2 	z 	 . 	ia  

cp 	////--3/ 	,.daaeII 	 jf3)/ ,Vi 	SL 	2 

canoscad prevederiie art. 326 din Cedut pen21 priviud falsu .I îa de iaraţii,.dear pe proria riispundere: 

1. Asoeiat sau acionar ia societii £OmerCiàIe,, coiapiiiisoiietă i napmaiÇIinsitiaii de erediţ, grupuri de 
inteaes eeoeonaie, preeuin şi membru 	fuudaţii saealteorgaaiizaţii aegueraaanentale: 

Nr. de .p ţi 	Valoarea totală  a 
ta 	 Calitatea deţinută 	sociae sau 	pări1or sociale 

	

- denuinaiiea şa adresa - 	 .. . 	.. 	. de aoţIuni . şa/sau a aciuni1or 

	

i ineuibru. 	oasn1ee oaidueere, :ad 	re şioutr..$cie ţi10r eornerciaIe ale 
regiilor zutoaioaue, 21e couipanilor/soei 	ornaţioaia1e, ale ins*itaţiilor ecredit, a1e grupurllor de aateres 

	

ociaţillâ 	nda 	 . 	. 

- deu 
2 	

Calitatea deţinită 	Va1area beneciî1or 

	

:: 	... 	 • 	

: 

.................................• . 

no1lliee. 	 si 1eivaatzea pu1itae 
4.1 

	

Co aseasiSteia 	ouan ă I. . 	, ţinaac n allate 
ai erelare Cn iinipu eerczria ,neţillor,  aaanda*eler sa 	aaată iIor ublice luauate de a getil de 

stat, k*1 şi 4ja fondar x1erne ori îaa<eaate u societli ţi coaier21e 	pîae at ai iaude tatul te 
acaoiaar auarnainortar.. 
51 B 	•.iiaai 	 [ 	. 	1a 	:J 	ui 	Va 

j 	.aa ă : 	cza 



; cici}ui 

Tiiar 

..I1 .  
, 

Prin nide de gradzd Ise înţelege părinţi pe lînie ascendentă  şi copii pe linie descendentă  
2)  vor dedara nuinele, denumirea şi adresa bencficiarului de contract unde, prîn caiitatea de ţinută, titularul,  Se 

soţ*zI!soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5.. Nu se declară  contractele 
societăţilor coznerciale pe acţiuni la care .dedarantul împreună  caz soţul/soţia şi rudele de gradui 1 deţin inai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indifeient de naodul de dobâizdire a ac ţiunilor.. 

Prezenla declaraţie constituie act puUm şi a ăspund potriit legii peaiaie pentru inexetitatea sau 
caracterul incoaaplet al datelor iaaenţionate. 

Data conapletării 	

eu 
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