
DECLARAŢIE DE AVERE 

il 
Subsemnatul/Subsemnata, 	C-i 12 C i 	/O /\/ t C4 	 , avânfuncţia 
cle c;5-/ 	Aî -,v 	la  

CNP 	 i5 , omici1iu1  

(iAA-T1 , 
eunoscând preverri1e art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
eă  împreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

--- 	 - 	 . 

	

AnnI 	 (ot- 	Modul de 
Adrcs au zoni 	(.atcori 	 .. 	 .. 	 uprafa ţa 	 . 	Ttuhrul 

prte 	1ondtre  

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) Iuciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1ă  în circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

1o(IIIl tic , 	 2) ,. 
t 	t 	tu in i ( 	 IttOI ii IJpI 	tl tl t l ttul 	ti III 

111àv 	ŞCv _2 ,T4 12,_60 1/2 C-N5Q- 

____________.___ /. 
• _____ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de 
producţ ie. 

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

eare sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Natura N1irca Nr. 1e hucăţ i Antil de fahrica ţ ic Modul le dobândirc 

2. Bunuri sub forsnă  de metaie preţioase, bijuterii, obieete de artă  şi de eult, eolecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrinionial cailtural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile af1ate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul deciarării. 

- Anul 	diri 	 Vaharei estima 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 cle euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Nauri huiiuliii 
îii1 ă 	ţ  

-- 	 - 1 - 
.. 	 il(J4i(i 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivaleute de econoniisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

l i1tit(i ţ t 1 C 11 t aiiininiti L 
Tipul 	- iluta Deschis înaiiul 

__________  
Qld/ 	doai L I 1 /1 

i adre swaces*e... 

*catego,.iize  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi împrumiituri acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările în străinătate. 

F rnit.rit t,tIuh.oCktatea in care p.oana 
. 	 . 	

r
. 	. 	, 

i ţinriu _t.o i it/h.ncficiarde__inpruin u 
1 ipul 

Nurnar ck tithiri! 
. 	. 	. 	, 

tott  
. 	a1oarea totalu 1a zi 

*categoriile  indicate sunt. (1) hârtii de valoare deţinute (itiuri de stat, certcate, obligaţiun); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi cornerciaie; (3) îrnpruinuturi acoi-date în nuine personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate în străinătate. 

CreJitor 	 ! Contracat în anul j 	ca(lent IJ 	 Valoare 

VI Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi coanerciale, regii autonome, eompaniifsociet ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, deeontări de cheltuieli, alteie decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

in 	tinitul 
11,4eU1tu1ti 	i 

numcle, adresa 	. 

riiu1 prett!O1netul 
. 	 eîrator 1e vvnit 

Vnitu1 anual 
încast 

1. 1. Titalar 

1.2. Soţ/soţie 

•r y. __ 

1 .3.Copii  

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi .al 114ea 
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vII. Venituri ale declarautului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

	

. Stirsa vcnituliii: 	Serviciul 1)1 -cslat!()bicctul 	Vcnilul aiival 
CH)C a retlizat venitul 

	

nurncle, a(lrcsa 	 generator (1c venit 	incasat 

1 Venzturi din salaru 

1.1. Titular 

b ţ 	4- u 	w C4  
1 .2. Soţ/soţie  

o 	A- o 
1.3. Copii  

2 Venitw i dzn activităţi zndependente  

2. 1. Titular 

2.2. Soţ/soţie  

3 Veniturr din 	darLaoiosz,ez bunuri/r 

3. 1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Venituri /nz zn 	ngzi 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5Venztuz z dznpenszz  

5.1.Titular 

5.2. Soţ/soţie  

6 Venztui i dzn  

6.1.Titular  

6.2. Soţ/soţie  



- t 

•, tI1 , l 	L 11 ittiltii 
Ctne a realizat venitul 

. 	 • 	

.;•• 	 •: 

7 Venituri dinpremzi şi dznjocuri de noroc 

7.1. Titular  

7.2. Soţ!soţie  

7.3.Copii 	. 

Serviciul prtaobiectu1 Veuitul anual 
generator de enit 	încasat 

& Venzturi din alte surse 

8.1.Titular 	 , 

8.2. Soţ!soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Jegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Seninătura 
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cI aaot& 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatuLSubsemnata, 	 1 	( O /V ( 	 , având funcţia 
de e,OJ 	 la 	u A-  7 	i (.-U C j 	 , 

CNP 	/2-2 //5 , domiciiu1 	C Lfcct  

f\f 	2 	 -c-Î 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

f 1 	o&iat saü ii(iuii ir ki societ-.-Iti iomii ei ik eompaniioeietati n i ţ ionak intitu ţ ii J. .rcdit 	i upui i Ji 

intcres ecorioinic, precuni s i Ineml)ru Îfl :oci:i ţ ii,funJ: ţ ii 

ni a ea 
- denumirea şi adresa - 

i:iltc or:inrt:i ţ ii_neguvcrii:iment:ile: 	-- 

	

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

 . 	 . 	 . 

	

de acţiuni 	şiisau a acţiunilor 

2 	(a1itaii de mendirriiin orane1e de contl&c. 	tnîrart. şi ex 	oictÎţ iIoPeomer.tak, &k 
rcgiilor atitonome~ ale companiilorl 	ciet ţs1or naţioiiale, ale inststu ţ i ălor .ie credit, aieupuri1orr dc int. re 

eiononuc, ale aoc4ţii1or aufunt1ii ţilr ori Je altor 
Unitatea 	 . 	 .. 

	

Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa - 

___________  2.1 ...... 	 .. 

3 ( ilitatca .le iu.nibiu îIi .&Jru1 ao.ţ iaţă ilor_profcionale ş l/%auindl.ak 

3.1...... 

4. 	(litntcn 	(1C 	niem bru în 	or2nnele de cunt1ucer. :l(lIiiinistr:rre ş i 	control, retril)uite snu 	nerctribu ite 

k ţ iri u tciu e iJ i iil J)41_tidelui po1ittti 	funt ţ i i &i ţuiuta %I denuuui_eapa i_ tidulut_pitiUc 	- 	 - 

4.1...... 

( nnti iitt itieliisi 	J. (li ii.tii ţ  i juinlici iOlilJt in ţ  t jIil 1(11. t 	uiii,ltirit i i &I il. ob ţ iuiiti nri afl te 

111 Jcrii l:t ic îii liiu pu l ccrci1i ri ftiiicii ilor. ul:i nd:i tekr sau Jciii iitti(ilor jniblicu 1in:in ţ it( tic la J)t ţ ,etnJ dc 

st:it, locnl si J iu fniiJu ri i terne tiri iiivliuin tc cu socicti ţ i coniurtiak cu capitn l lu stnt sn u un(le sl atul cstc 

5.1 B1iciani1 decxtit: numele, 	InstituţiaFuceduran 	Ti 	Dala 	Durata 	Va1oatia 
prnurne1ea şiadesa 	_ it ă tă__cafost ___contitu1ui _încheicrii _cctului __ tot1ăa 
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denurniia şi Încidinţat contiactului • contiactului 
adrem contractul  

Tttuiar 	. 

______ 

/ 
•/ i l 

/._ 
Sose 	. 

_ 
Rude degtadul Ia1etitu1atu1ui 

Societăţi coa1ePetuiă fizică  
autotizată/Asociaţii 1ni1ia1etCabÎnete 

cabi)ete mciag socid ăţi 
civi1esiona1e sausocietăţicivile 
profesnudecurâVxKiacknibUcae 

ocacii 
nguna1e/FutxJa ţii/Asociaţii  

Prin rude de gradzd Ise înţelege părinţi pe linie ascenclentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2)  Se vor declara nutnele, denurnirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cutn sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor conierciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de inodul de dobândire a ac ţiunilor.. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconaplet al datelor iuen ţionate. 

Data conipletării 
	

Semnra 

.L!.....a5 ... 
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