
DECLARAŢIE DE AVERE 

/( 
Subsemnatu!Subsita, 	 / /V 7t LI c 	L) 	 , avâzd ftncţia r 
de 	la 	(f, , 	7 77/,  
CNP I Z 	domiciliul 	 R, ?T 	ţO79 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1 )Prinfamiiieseîn ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Aclresa sau zona Cateoria 
nu1 

. 	.... iipr•afa ţa 
Cota- •.. 	. 	 . 

Iodiil di 
. .1. itularul 

Jobandirii  parte. Jobandire  

c 	9 s 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

Acli ea 	u zoii i ( 	ttego i i i 
.:: 

Anul::. 	. 

upral aţa 
dobandirii 	. , ... . 

• 	 ta- 	1 	Mdl Jc 

	

p.arte 	doba•.  dire 
• 	 .. t i(ul 	ti til 

, 

. 

.-. 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă ; (4) spaţ ii cornerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La Tjtular se rnen ţ ionează , în cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copiiul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i nurnele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/a utotu ris me, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Natura M trca Nr de bucăţ i Anul de fabi ica ţu. Modui de dobndire 

7YJV2t1 
ia 

] c 	(7 Q 

- 
V G 

ôzi 	r2i) 

, 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniui cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se af1 ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere suillarû 	 AnuI (IobândIrIl 	 tloarea estimat ă  

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

ituta buniilui Data Peisoana cătret iii Foiiva 
instiainat - iiislrainarii jnstrainal insti ă iaarii  
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i. Conturi şi depozite 1anca•re, fonduri de iuvesti ţii, frine eSliivaIente de eeonoinisire şi investire, 
inciusiv cardurile de ercdit, dac valoarea insumatâ atutnroa- acesfora dep şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se ver declara iinclusiv ceIe .at1ate în bnci sau instituii 1n.zacia•re din sr ăir ătate. 

1ustztu(ia car adiniaiistia 	j ŢJ* 	 J 	SoId/valoare la za şi adresa aeesteia 

*Caego,jile  indicale sunl: (l) cout cureul sau echivaiente 	card; (2) depozit baiicar sau 
echivaleate; (3) fouduri de imiestiîi sau echivaieute, inchtsiv jnztJuri pzivate de peasiî sau aite sisterne cu 
acumulare (se vordeciara.cele afereutgghiijiscalauterior). 

2. Plasainente, iavesfiţii dirccte şî împruinutuai 2cordate, dae va1oarea de piatâ insumatà a tuturor 
acestora dep şcşte 5.000 de eazro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclosiv învestiţîiie .şi paiticipările în stiăiniate. 

Eanitent lidu/socie(atca în care persoaaa es(e 	. 	Nutnr de tidani/ . 	. 	. 
• j - 	 •• 	 . 	 Tipzi1 	::... Valoareatotalalazz XPi 

- _acţionar sau aocenerdcup 	 - eotaerticapic 	 - 
-- - -- 	

- --•---..- 

*cugegorîjie imiicate szint: (l) kiirtii & uaioar4e diizite izri de mat certiicatc. obligaJivir); (2) 
aciurizi saupir(î socîaie .in societi couercia1e; (3) in anrzIui acordateîn iimeiNqsonal. 
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,• 

V. Datorii 
Debite, îpoteei, .gara.nţii einise în benficiui uaiui ter ţ, bunuri achizilioiiate în sîstein leasiaig şi alte 

asenienea bunuri, dacă  vaIoaeaînsiiniată  a tuturor acestora dcpăşeşte 51100 de euro 

NO Ă : 
Se vor declara inciusiv pasîv1e ananciaie acurnulate în stiintate. 

Creditor Iscadentla Valoarc 

________________•_____ 

VL C*dOUIi, servicii sau avaaitje primite gratuit sau suliv. ţiosiate fa# de valoarea de piaţă, din 
partea uuor persoane, oiganizaţii, ietăţi c nieiiale, re.gii antoiionie,, conipaiiii/societăţi naţionale sau 
inslitaţii publlce roinâneş1i sau sttăine, indasiv burse, credite, garanţii, decontări de clieltuieli, altele decât 
cele ale aiigajatorului, a c ăror areisidividua1ă  depăşcşte500 de enro* 

• 	. 	 . 	Sursa veGitulai 	i 	erviaul •prestat/Obiectul 	Veuital aaual 
- 	 • 	numelc. nslrc.a 	. eaerator de venit 	 incasat 

11. Soţ/soţie 

MI 

ce ,ptémi d.i Ia decl re cade .şi îraaţiiIc zeepr1rn1e 	a rrideio.- de gnduI I şi aI iI-Iea 
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VI1. Venituri ale declarantului şî ale nieiubriior si de famifie, reaiizate îu ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea atr.. 227215  privind Codul fîsca1, cu modificriie şi eompletările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara 1.nclusiv veuiiuriie p.rov.eiite diu străinătaie 

. 	 .. 
Cine a realazat veatatui 

arsa 	ituiaii 	. T .  . 
uuaue1, aaesa 

ServiciatI prcstatOiieetatl. 
. 	 . genatre veaaat 	• 

Venitui aiva1 
incasat 

1. Veniiuri din saiarii  

1. Tituăar 77 O/ 	7 5 	42 ( 

12. 4wite  
/€4( 

1 3. Ci --  _________ •_________________ _______________ 

2 Veniiuri diii ac1iviii indepemienie  

.. 2 1 [ituăar- 	- 

21. Soţ/soţie  

3. Veniiuii dîn  

3.iTatuăar 	 Ch. 	 . L. 2l4 o 	Ă  

31.  

-•_______ 

4. Venilwi din investijii  

42.  

5. Veni1uri dînpensii 	 • 	 • 	
: . 	 __________ 

5 !.. Ttua 	 _- -= 

51. Sosoe 	 , 

6 Veniluri din aclivii ă$i gricole 	 . 	

• : 	 • 	 - 	 • 	 . . 



. 	 . Cine a realazat venatul 
Sursa venijului: 
Tume, adrsa 

Serviciul pretaJiiectJ 
generator de venat 	: 

Venitul aiiunl 
aucasat 

7.. Ve,,ijri din premiî şi dinjacuride oîc 

7 i - - - - 

8. Ve,iu-i din ate saa-se 

81. Sosoie  

&.3_Copii  

Prezieata declaraţie constituie act public şi rspuiid potrivit legii peuaie peaitru inexactitatea sau 
aicteruI îuconaplet aI dateur nieuîonate. 

Data coaupletani 
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&abseaunat i/ ubsuata, 	 ., avâni uncia 
de 	 1,t44L 	 ăa  

CN1 	 16  

cuaoscnd prevederile art.326 ia Codul penai privind a1siiî 	 pe prQpri2rspundere: 

1. Asociat sau acţloiaar 1a socieii coanercia1e, contpanii/soiet ţa iaaioaaaIe, iaastltaiţia de credit,grupura de 
anteres ecoiioanic,, precuni şi iaieaă2)ru în asocaaţii, fundaţia saa a1te oranuaţia iagaernaiueiata1e. 

Nr de .prţi 	Valoarea totaiă  a 

- 

	

Caiitatea deinută 	socie sau 	părţilor socaaie deauaaireaşi -asa - 	 .. 	. 	. 
de acţiuni : şi/sau a actwniior 

:2t •. •. y, • ncle 1e onduâCa • •.etă •i$.. aner aie 
regiilor atitonome, aie coaapaaiilorisocîetăţilor ualiouale, ale institu.ţiilor e caJit, ale grupurilor ie aaateres 
ecoiionic,so1oruuaHi ţiî1or oaiale*ltor oaIv 

	

Uuitatea 	 .- 
- denuaaareaşa 	

Caiitatea detaaaută 	Vaioarea bcnecaaor 

2-1  ------  

3. Ja2itatca de 	bruîn 	Isecii*ţiior 	uaIesau aadîele 
.3.:..---. 

4. Calitatea de inernbru .în organele de conducere, adiaIinitrare şi aataoa, -retribaaite san neretribuite, 
de1inue îu cadrul iartidelor iolitice. fauctia detinut ă  si dernunirea 	aaiao1itic 

-. 

5. Coaattacte, .iucIusi cele de .asisten1 jaaridii. onsultaii ţă  juridică, coi 1ta&j şi civile, obţinutc ori aflatc1.
iti derulare îi timpul cerci1ării •fu!aor, uaatidatelor au deinui( ă i1opuble.finanate de lia ugetia1 dc 
tat, Ia1 si dni fondun cxteriac ori iukeiate cu .ocae1 ăţ i comercaale . . 	L. 1 de tat iu uaide tatul cstc 

aiarinajta.rininoratar 	- 	--------------------------------------------------------- 	-- 	-- 

- 



Tiar 

U> >]1CtuIL1 &itmia Ş1 L1fl1 

adîsa 

ţ  

I 	- 

Prin rude de gradul Ise înţeiege păriaţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă.. 
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficîamlui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţuUsoia şi rudele de gradul I obţin coatracte, aşa cuni sauit definite la punctul 5.. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună  cu soţuiifsoţia şi rudele de gradui l deţin niai puţin de 
5% diu capitalul social al societăţii, îndiferent de inodul de dobândire a acţiuniior. 

Prezeaia declaraţie coiislituie act pablic şi riispuuil potrivit Iegîi peaae pcatra iiaeadîtatea sau 
caracterul iacouiplet al datdor ueoaate 

Data coiupletării 

/. 
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