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1)ECLARA ŢIE 1)E AVEE 

Ssenioatid/Sulseinuata, 	 , avnd funclia 
de 	CL- 	 la 

CNP 	,doniiciliid TCcc 	r 	)C3L 

cunoscând prevederile art 326 4ia Codul penal priviud falsal îa deda.ra ţîi, declar pe proprie răspundere 
că  înipreună  cu fanii1ia dein urziătoareJe: 

I) Prin 1anie se înţeiege soţui/soţîa şi opiii aflaţi în întreţîaerea acestora. 

1. Banari iniolile 

i. Terezzurz 
NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv cele afiate în alte ţări 

A4rcsasuzona Sizpraf*  n. 

* Categoriile iadicate suizt (l) agrico1; (2) forestier, (3) intravi1an; (4) luciu de apă  (5) aite categorii de terenuri 

exiiane, dacă  se a ă  în circuitid .cîvil 
2) La Titidar se azenţionează, în cazid Iuaurilor propriî,, nuniele paopiiruiuî. (titularul, so ţial/soţia, copiu13, 

iaz-  în cazui bunurilor în copnpiietate, cota-paite şi nuiaaele copropiietari1or 

2 Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusîv cele aiJate în alte ţări. 

Ssezolià 
Anu ia- 

Ab 

1/i. 
//.i cu MPI 

1 



-=== 

- Categoriile indicate suni: () apartamcnt; (2) ca ă  de iocuii; (3) casă  de vacan ă; () spajii cornercialelde 
producţie 

*2) La Titu1ar se men ţioriează  în cazii bunnrilor prprii, nurnele proprieiaruini (iiiularui so ţulisoţia, copilul), 
iar în cazul bunuriior în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprîetari Ior. 

Ii.Buaurîmobiie .. 
1.. Autovelaiculc/autoturisiaie, tractoare, inaşini agricole, şalupe, ialitui-i şi alte mijloace de traiisport 

care suut supuse îninatricuilărîi, potrîvit:legii 

Natura Marca 	Na. de bucăţi Auul de fabaicaţie • Modul de dobâaadire 

1 IJunuri sub foraaă  de inetale preţioase, Iiîjutcrii, obiecte de art ă  şi de cuIt, colecţii de artă  şi 
nuinisnaaiică, oliîecte care fac partc din patriiuoaaiul caltural na ţioaaa1 sau universal, a căror valoare 
îaasumatî dcpăşeşte 5J)OO de eua 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurale atlale îii piuprietate, indifeaeiat dac ă  ele se atlă  sau nu pe teritoriul Romniei 

la momcaatul dec1aziii. 

- 	aieresuusară 	 AuudoIan 	 I 	 1 

111. IJunuri naobile, a căror ia1oare depăşeşte 3.000 de euro liecare, şi bunuri iuiobile înstrăinate în 
ultinaele 12 lurai 



NOTĂ : 
Se vor deciara înclusv sele aae în -bàncî sai insfitutH finamllare din stin ătae. 

lnstztuţia care administrcază  j Ţ p.J* 	SaIUtu j i)eschis în anul ţ 	Soldlvaioare Ia 7i 
şj adresa acesteia 

*4 g(,,iile  indicate swzt: () cont curent sau echivalerst4e inclusiv can); (2) depozit bancar sau 
echivale,zte; (3) j.rndwi de imesti,ii sau edzivaiente i,,chssivfondzai private de pensii sau alte siste,ne cu 

acumala (se vor declara cele izferesite arnthijiscal anterior). 

2. Plasamente, invcstiţii direcle şi împrun.utura acorzlate, dacă  vaioarca de piaţă însumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 zle eurz 

NOTĂ : 
Se vordecIaia inclusiv investiiî1e şi parcipăriIe în s1aăînă ate. 

Euiitcut 6 	hpau-c 	pesouacste T 	
năr de iI1zai 

OZ 	 7A 

*(.aIegorjik indicaie sunt: (I) h&ilq & valoare dirautc (iZhiri de stai, cIcate,, oIiigagiuni); 2) 

arizrni sau.prgJ sociale in societgi cotnercde; (3) i 	nnutui a zlai in rnnepssonoi 
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V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii enaise în beaaeticiui unui ter ţ, bun•uri ac1aii ţionate • în sistena leasiaig şi aite 

asenieaaea buiiuri, dac ă  valoarea îiasainaat ă  * .taituror acestora dep ăşeşte 5.000 de enro 

OTĂ : 
Se vor declam inciusiv pasivele fuaanciare acunaulate în str ăînătate. 

Creditor 	 (Joaatractatîa aauI 	Scadent la 	 Valoare 	j 

VL Cadoaui, servicii sau avaataje arîniite gratuit saaa subeu ţionate faţă  de valoarea de fiatà,  din 

partca uuor persoaae, orgaaiza ţii, societ ăţi coauerciaie, regii autouoaaie, coanpaniifsociet ăţi naţioiiaie sau 

institu ţii publice rouine şti sau str ăine, iadusiv burse, credite, garaai ţii, decontări de cladtuieli, altele decât 

cele ale aagajatorului, a caror valoare indîvidna& depi şeşte 500 de eairo * 

- 	- 	. 	Suia veflitulai: 	1 ServiciuIprct/Oliectu 	Veuitiil aaaual 
Gae a realizat venitul 	 :- - 	 j 	. 	 . 	 - - 

. 	 uuinele, aadrcsa 	- geuerator deveaiat 	 ancasat 

1.1 Titular 

12. Soţlsoţie 

13 Copii 

*5 eceptea dc ia larar£ cadourfle . şi . aiiie zmialepriraite din 	i YÀ4Worde gradul I şi al iI-iea 
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VII. Venituri ale declarantului şi aic incuibrilor săi de faiuiiie, rcalîzatc în ultiiuul an fscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu iuodific•ă rile şi coiupletările uiterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declaia inclusiv veniturile p.rovc ie din sintate. 

Ciae a realizat !venitul 
Sursa eaiituiai: 	• Serviciul prestat/Obiee d t 

.. 	 • 	 - 

.niuneăe, .adisa 	 geuerator de veant 
Veuitul anuai 

incasat 

i. Veniiurî diri salarii  

1.1..Tituiar  

2. Soţ/soţie  

1.3.. Copii 	m •) 
.LO Cf-  

2. Veiiituri din activit ţi indejendente  

21.Titular 

22.. Soţ/soţae pr. 	 46p .2.I 	Q 

3. Veniiuri din cafokisin ţei &mmilor  

3.1.. TituJar  

3.2. Soţlsoţie  

4. Venitwi din irivesti ţii  

4.1..Titular  

42. Soţlsoţie  

5- Venitu,idîajiensii 	 •. 	 • 	 • 	 __________ 

5.1.Titular  

52. Soţlsoţie  

6. Veniiuri din activităţi agricok , 	 . 	 • 	 - 

6.2. Soţlsoţie  

, 



: 	 .. 
Cţnea reaiizat veiutul 

Sursa venitulii: 	•• 
Nuine, .adresa 

Serviciul prestaoiectuI 
generator de vent 

	j 
 

Venitul anuai 
incasat 

7 Vii,vzdin de. noioc  

7Titar 	 • • 	 • • 	 •• __________ 

72.. Sosoie • 	 • 

7-3- Copii 

& Veiîu,i ain a1e strse  

83.Copi  

Prezenta decIaraîe conslitnie act pnblic şi răspund potrivit lcgii peiaale pentru inexactitatea sau 

caracteral încomplet al datelor rnuionae. 

1)ata cmp1ttrii 
	

Seini ătara 

.......... 	........... 
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SubseanaatiISulse,nnata, 	 V ţ C 	-S 	-t_- 	, 2vnd fuucţia 
de 	 . 	 13 	 . 

CN1 	 ,donaiciia1 	E(32 	r 
cuaaoscnd prevederile -ait. 3216 diu Codul penal privind falsui în :declara ţii, declar pe pro.pria răspundere: 

1. Asoci*t sau acionar la societ ţi conaercialc, coiaap/societ ăţî ia.onaIe, iustiţuţii  ]e crediţ, grapiiri de 
intercs economc,.precaarnşi u em1,ran 2sociaţii, funlaţii sau aItearganizaţii ncnveraauaentale: 

Unitatea 	 j 	r. .de .părţi 	Valoarea totală  a 
Calitatea &iinută 	sociale sau 	părţilor sociale —denaanuea şi adaesa - 	

. act
..  un. . .. 	. 

de ii 	i/sau a actiunilor 
L1 ...... 

• 1 1itatc de aaeua.. . 	 de de coudu 	;ia ......: iiiIîlr oonarda1eaIe 
regillor autauouae, ale 	nillor/sodeloaţiouale, alc iastuţillor de redit, ale grupualIor de ,ateres 
eeoaoznlc,easodoruaudor oia1ea1oaiî ţi1aieguveienta1e: 

den 	 • 	Calitatea deţinută 	j 	Valoarea 1enetici.i1or 

n1l 	 1JI 

4.1 ...... 

olt9Ctc,• 	 steaţă  juc 	 şîci. 	o1 ţiauteori 3flate 
îaa derubre în tîaupu1 exercilăru fuicţîa1or, aaaaidatelor sae denani1 ţikir p inanţate de la Iaagetzil de 
tat, 4oca1 şi *Iiaafoaduri 1eraie on ic1ieaate ca socict ăţi o*atereaaIe n eapîfale stat sau uade statul este 

acaiar uaaj,r,tirfnainoaiar: - 
5.1 	 : 	 LLiia 	ldzsa 	 a 	I Dur&â 1 Va10 
jaş sa 	 ataa1ă. 	aica&t 	 - îzic*ii 	tJa 



Pnn nide de graM Ise îoţelege păriîiţi pe iinie ascendentă  şi copii pe iinie descendentă.. 
2 Se vor declara nuniele, denunairea şi adresa benefciarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţull!soţia  şi rudele de giadul i obţin contracte, aşa cum sunt delinite la .punclul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni ia.care declarantul înipreună  cu soţaiUsoţia şi rudele de gradul 1 deţin niai puţin de 
5% din capitaluă  socia1 a1 societăţii, indiferent de modui de dobândire a ac ţinnilor. 

Prezaita dclaraţic •*ouslitaie act public şi rspun1 potrivit iiî peaa1e peatru iaexactitatea sau 
CaF*CtCrUI incorn1et ai datdor ueuţioiiate 

D*ta coa1etă i 

2 
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