
Subseznuatul/Subseinaata, 	având funcţia 
de 	ţ JiL,iQ 	Z 	 la 

,donriciliul ? t  

•cunoscând prevederile art. 326 din Cedul penal privind faisul îu dedara(ii, declar pe proprie r ăspundere 
că  îiiipreună  cu faniiIia de(in urinătoarele 

* 1 Pfin faniIie se îaţelege soi1/soţia şi copiii af14 î•a înireţinerea acestora. 

I. Bunuri i,uobile 

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

te  

. ,/• • _________ 

ţ r  

• 

- ţ 1gJ1Q6 

•____________ 
, 	 - ţ 7,9 2 ________ _________ 

• 	 - / 

• 	 •______ 

* Categoriile indicate sunt (l) agiicol; (2) llrestier (3) iatravilan (4) luciu de apă  (5) aite categozii de tereuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil.. 

*2) La Titu1ar se menţionează, în cazul bunurilor propzit nunade proprietanzlui (titularul, soţuVsoţia, copilil), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotapate şi uunaele coproprietari10r 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cde af1ate în aite (ări. 

Adresa sau 	na Suprafaţa ___ ______ tuazu2) 

& - • 
- 

1 



-=- 	 -- 

* Categorii]e îndicate sint: () apanancnt; (2) casă  de ]ocnit; (3) casă  de vac.an ; (4) spaţii comerciaeide 

*2) 1a Tiu]art se nenţîonea ă  î.n cazui bunurilor proprili, nude proprietaruui (tituiaru soulso1ia, copilui). 
iar în caz1 bunurilor în coproprietate, cota-paite şi nune1e coproprietarilor 

11. Bunori mobile 
1. Autovehiculelautotu.risine, tractoare, ina şini agricole, şalupe, iaItori şi aite iniIoace de traaisport 

care suat supuse îaiaiatrical ării, potrîvitlegü 

atura Marea Nr de bacăii Aniii de fabiicalie Modal dedobâniirc 

2. Buuuri sub foraai de inetale prioase, iijaiteii, oliiecte de art ă  şi de cult, eolecţii de artă  şi 
uumisanatici, obiecte care fac parte diia patiinaouiui cultural ua ţioiaal sau uaiiversal, a cker valoare 
însuinai depăşeşte 5iJ00 de euto 

NOTĂ : 
Se vor inenţiona toate bunuriie aflate îa propiietate. indifereat dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Roniâniei 

Ia monientaal declarării. 

- 	essuinară 	1 	 Va1oareaestima 

HL Buuuri naobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri inaobile însttăinate în 
ultinide 12 luni 

Je 
im 

2 



IV. Active finauciare 

l. Coaitiiri şi depozite lancare, ond,uri .de investi ţii, for,ne  eciiivalente .de eeononisire şi investire, 
indusiv cardurile de credit, dac v1oavea însaaanat a tuturoracestora depăşeşte 5.000de .enro 

NOŢĂ : 	 . . 
Se vor deciara inclusiv cie af.ate în bnci sau inst.iii finanéiare din str ăinătate. 

care adaisiistreaz 
şi adresa acestcia 

Ţjpul* 
. 

V.aluta 1eshis îii aaaatl .So1dIva1ore Ia zi 

*calegorii1e iiidicate sunt: (1) coW cureat sau echiva1ente (încliisiv card); (2) dpozit lxincar sau 
echîvalente; (3) fondurî de irivesaîgîi sau echiva1eate, inclusiv fonduri prîaIe de pensii sau aile sîsteiae cz, 
acwnu&ire (se vor declaracele aa,zzihzi anterîor). 

2 1lasanicnte, iaivestiii directe fi impremututi acordatc, .dică  valoarea de piaţă  bsumatâ a tuturor 
acestora depăşeşte 5J)OO de euro 

NOTĂ : 
Se vor declam inciusiv iaivestiţiile şi pailfidpànk îai străiaaătate. 

Eaniteiit idai#socie1ea îaicare pca şoaaia cste 	. 	-Nniărdeiduai/ . 	. 	. 

acllouar sau ssoczabenefic*ar dcsupzaneaat 	___ cota de paicipaie Voarca tofalaLaza 

*,(titegariil£ indicate sunt: ( 	ii & auioare deîiufe(IiIizrri de s(at cecat, olgagiimz).; (2) 
acjiuni sau iAcaf sociule în societfi oimerciuie; 3) i .-univtiri acordute in iauaejirsonal. 



în epăş ientu00deeop 

NOT Ă : 
Se vor declafa inciisv cie af1te în str ă nă ae 

V.. latorii 
Debite, ipoteci, garan(ii einise în beneficiarl uaiui ter(, inaauiri achidfionate în sistem Ieasing şi alte 

.asemenea buuuri, dacă  valoarea însuniată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara icsiv pasivde financiaœ acumte în etràîùàtate. 

I Creditor 	 j Contractatîa snul 	Scadent la 	 Valoare 

Vl. Cadouii, servicii sau avsntae priaaite gaatait san subvonate f(ă  de valoarea & là&#, din 
partea unor persoazie, oianiza(ii,, societ ăţi conaerciale, regii  antoaaonre, conapauiiIsociet ă i aaa(ioaiaie sau 
insiitu(ii publice roaiâueşti sau străine, iaadasiv burse,, credirte, .garan(ii, decontări de chdtuieli, altde decât 
ede.ale angajatoralui, a •căror vzloare iadiviaiasală  dCpăŞCŞtC500 deeuro 

acaul prObcul ... 
... 	•• 	... 	: 	 . 	 _____________ 

. i. Titular  

1 3 Copii  

eejeaz de la dec<zizc eadare şi aIiţiîe uzue prJ#ie din pœlea rzdeior de d11 şi al 114ea 



NOTĂ : 
Se voi dedara iciusiv vetitur1e provenîted sntae. 

Cinea 	venitui 
Sarsa 	tiii 

atniel, aJresa venit 
eiiit*iI anul 

1. Venituri din saia,ii  

11 Tit*alar  

Dib 
12. So!soie  

13.Copi 

2. Venituri din activit ăli iiadejenderzle  

2.1.Tar  

23.  

3. Venitt,i di,a cedaieafoIosiaei i,w,wi1or  

4. Venituii din investili  

41. TituI 

5 Veiaiidinjensii  

51 Tîtar fl  

5.2. Soţ soie 	Ce  
fl 

6. Venituii dinoctivitiagricoJe 
 



cu.e a reafizat fvenîtul 	
Sursa veattulua 	Servacaul prstatîo1nectu1 Venitul anual 
• Nunie,, adresa 	 geaaerator de venit 	îaeasat 

Z. eiiii dii jreii yidioci de iorie 

7Tu1ar 

72 Sosoe 

73. Cop 

& Venituri din ae siire 

&L. Titiaaa 

&2 Sosoe 

83.. 

Preenta delaraţie constituie act public şi răspun1 potrivit leii peuale pentru inexactitatea sau 
caracterui inco.npIet ai datelor n.eu4ionate. 

iata .conap1daii 	 Seaa ătur.a 



= 

ECLAAîE )E INTERESE 

Si 1/Su1semta, 	 . 	ţŞ 	 ,avndfuncţia 
de 	 •. a  

CNP 	 onioili1 

cunoscud prevederileart. 326 diii Codul peia1 privind flsulîa dedarai,ear pe propri r ăspundere: 

i.. Asocîat sau acţioiiar ia socîeiţi coniercîaIe œmpanWsocWà# aiaţioii2e, lnsüt«#i de eredit grupurî de 
nteres ecoiiomic, precaau şi aaieiubru aasociaii, f 	isauaIte oigaiaizaţi 	ueruanieiit21e: 

Un-ftatea
// Nr. e pi / Vaoarea total ă  

- 	 Caltatea den 	socia1e sa/ 	păţi1or socia( 
de acţiu 	. şi/sau .a acţîu,or 

2. CaIitatcs de meuibru îe aagaae2e deoiadacere, adauiuislrare şi eoaariI ale societilor eomercîale, ale 
regiilor autouome, aIe coa*psnii1oa secaetăqiIoraia4îot.i1e, ale i 	 i;éd't4 ale grupurîlor de interes 
eesoleruuada4îi1orriaIeaItor 	iiuvaeu 

2 

3 	 : •.. . 	. 	: 	.. 	-: 	. .: 

. Ccutracte, iuc1nsiv ceIe deasisten ă  ufi ă, oon 	 eo Itau ă  şa aiIe, banitc ri aflate 
u derulare îaa iampul exercaiărn fua*ilor, aaidate1or 	enata2or 	 de k lngetti dc 
tat,, 1I şi Iuţ  fouduii eruc ori încheiate cu ociet ă i oacia 	pî1aI dc tst ar uadc stat1 ete 

ionr anajtaranuioritsr 
5j] 	 idinalîr., [ Tp 	a 	 VaIoa

zm  kd  _____ 	____ 	 ra1 ccrs1i 



7 7 	: 

~47-
1-111àeûWMU  

I 1T.rl(st, 
I . I 	. 	 . 	 • 	•. .: lI.:,. 	• 

• 	•. 	T 	- 
. • I .  .. • 	, 	 i_ 

Prin rude de radzd ise înţelege părinţi pe iiaie ascendentă  şi copii pe iinie descendentă.. 
2 Se vor declara numele, denunurea şi adresa benellcianilui de contract unde, pnn calitatea &ţiaută, titularul, 

soţuUsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt de1lnite Ia punctui 5.. Nu se declară  contractele 
societăţilor coinerciale pe acţiuni la care declarantul înzpreună  cu soţultsoţia şi rudele de gradul i deţin aiai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de znodul de dobânilire a acţiunilor. 

Prezeata decIaraie consfitaw act palilic şi zspuitd potrivit Iegii penie peutrza izicaetitatea sau 
caractcrui iizconzplet ai tlatdor zneziionate. 

Data conzpletării 	 . IInIătUra 

, 	,/ 
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