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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Şubseinnata, 	eL,Piv 	J,Â/- 	
, având funcţia 

de 	L,,Q 	 Ia 	 ta 

CNP , domiciliul 	 . G 
, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu faini1ia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii af!aţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în alte ţări. 

\L1tJ )I1  

dobaidiri 

Ail  
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e 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af!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 şi numele copiprietari1or. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af!ate în alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
prod ucţ ie. 

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

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

ii 	i Nr d. hu 	iiiil  Nlotitil (le tJJ)H(l1I 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac pârte din patriinoniul 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

ul d1irii 

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

l ltIlHltU] 	 1 	I)il 	L,1t(l(, l 	I 
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IV. Active financiare 

I. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inciusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.-000 de euro 

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

întitu ţia careadministreaz ă 	
- Vluta 	lkschi ,, jn ii iil 	oJd 	i 	i ii _____ 	iesastcia - 	 ______ 	.. -• 	 .• 

/ 

*categoriile  indicate svnt: (J) coni curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivaleme, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe şi îniprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

eoaî ă te 
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*categoriile  indicate suni: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai., eertjîcate, obligaţiva); (2) 
acţizmi saupărţi sociale în socieIă i coinerciale; (3) îrnprvrnutliri acordate în iwme personaL 
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3. Alte active producă toare de veaituri nete, care îasuznate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

............................. 	.................................. 
...................................... « ................. 	 ...... 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în benefjciul unui ter ţ, buauri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

( ridiii ( 	 ntractat în 	nuI Valoarc 

VI. Cadouri, servicii saa avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice romneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dect 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

(izlca 

1.1.Titular  

iiti:il 

1.2. Soţ/soţie  

1 .3. Copii 
. 

• 

*Se  exceptează  de la declarare cadourîle şi trataţiile uziiale prilnite dinparta rudelor de gradui Işi al 11-ka 
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

. 	. ( 	rtiii,i 	..nnui 
ii i 	ivii il iilui: 

. 	. 	. 
n iinie1. 	uJ re:i 
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rttir &1C VCfl 

ii il uJ 	iii ii 	i 

: 	iiic:iat 
J. 	i 	flil1Ui L/ifl .V(llLlîii 

1.1. Tilukr /j 	-/ 7 _!RP 

1.2. Soţ!soţie  

1.3. Copii 	tpjj jj - 

2 Vernturz din actzvit ăţz zndependente  

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3• 	L1j11 	 oi 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţ ie  

4 Venituri din  

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie  

5 Venzuiz dznpensii 

5.1.Titular 	 - 

5.2. Soţ!soţie 	 . 

6 Verntwi din  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie 	 . 
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- 	. 	 ursa vvniluhii: 	vrviciul prct:ilkbicctul 	Vcriil til :iiiiiul 
( inc a reahzat veriilul 	 . 	 . 	 . 

Nume. adrcsa  Je  genvr1or tiv veriit 	incaat 

-. Venituri .1in piczui i din jnri d.: n oroc  

7. 1. iituLr 

7.2. Soţ/soţ ie 

7.3. Copii 

8 ernturi din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data conipletării 
	

Semnă,tjira 
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Lio /000I 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

. 	 ,.. 	 .. 	/. 
Subsemnatul/Su1semnata, 	GLj,Pj 	/f- A 	 , având funcţia 
de 	 EOI 	Ja 	7AI1 	Q1e 

CNP 	domiciliul 	 G71  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind faisul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

i 	cia 	(ion 	i 	ii&răt orneic1eoinpazjIociet ăţi 	t4k il. iititu 	dc creht, 
intcres 	 bru în 	ii,f ţiisau (ii-iirieri 	1: 

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

, 	
de acţiuni 	şi/sau a acţiunil9r 

Unitatea, 
 

- denumirea şi adrsa - 

1.1 .....s. 	 . . ______. 

• 	 ... 	.. 	. _____________ 

h... 	 ttri 	iit iliflit rt-i iit 	11 
, 	 . 

1 tiilcirautonuini. tk ioinpa i1ur/soii.ftţiir naţion ik k insl1t1 ţnoi 	irditt 	tirtoi (k 1iiti.ri. 

• eco nomfiffle 	- ffit 0 	aui i 111t4Iul iur P Ti 	)J:gajk;/:i 	iiii 	vrflu&1!!ai : MW 

Valoarca bcneicii1or Uni1atci 
- dcnumirca şi adrcsa - - 

.
ali 	

. 	-. iatca demuta 

(ihi it 	i ilt 	ik inhtu w..idrui .ioLll ţ liltn Jt()f(%()naIt .i 	tu 	indiak 

-1 	ilii 	tt_ 	d 	mLnII i u în oi 	iHt! 	ik 	iti lui t fl 	itnirntrrc s 	untrol,rctuJuiiii 	iu 	u 	i 	i i iiwik 

(11 i IHIIL& 	li1ii(tI iII_jJiI tl(klflr_pti1i 	iiiiii 11 l 	ilt ţ iiiiil 	ii 	lt liiithii 	 1dUluJ l)OIltk. 

4. 1..................... 	
. 

( 	i ţ i ti 	it it 	itt 	liiit 	t_ek. dc 	si.knl i 	ui jii&i 	iiinl1 i 11 	i UZ ii1ic 	t 4,i1ui(4lli t 	i t i 	ili 	l)h(lf 111 i 	1)1 l 	tfJtc 

in 	iliiikii• 	in 	IiiiipiI 	tiirii 	fiii,iijl?)r. 	iiiiiiil:il,li 	sai 	tl. 	iiiiitIilr 	litib"Ice 	liiiiii(;itt 	tt 	l:i 	l)lIillII 	4l 

i:i. 	lit:ll 	.j 	iljii. 	ft,iitiiii 	i 	i 	1,Ii;Tl. 	41 	j 	iiitIiei:li 	Ci 	. i)..j ((ii1 	iiiiiiiiiili 	&li 	i:ii;i.sJ 	tI& 	I.i 	Siii 	iiil 	-iiltil 	t.t_ 
Zà 

tirit:i/ljiii ţ ?r;  

5.1 J - t 	cli:i;iii1&k citnljiti:itinit_k. . 	. 	 . 	 iti1 	i 	L)aa 	• 	Duia 	Vk eiL 

riu iu i c. ( .. i 11 ii[ 	i 	i tJ 	-- 	t.utiU 	t.i 	- 	 t..C4ltl i(tLli 11  



denumirea şi îricrediriţat j coiitradului conliaciuiui 
ariresa contriul  

Titular............... 

Sosoţie 

Rude degaduI Ia1etitu1anj1ui 

Societăţi comenia1e/Peiană  fiza 
autuii2atătAsoci4i famfliale/Cabàide  

Iividua1ecabineteasociate, societăţi 
civi1epiofsiona]esausoc7ie ăţi civile 

raTurKlŒe 
des1ăşăp1oisiadeavocat/Oini2a ţii 
nemeFuidaţii/Asociaţi 

Prin n€de de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneciaru1ui de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularu], 

soţu]/soţia ş i rudete de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspiind potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomptet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

.............. 
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