
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatu1/Subseata, 	 WCV 	având funcţia 
de 	J2zA ji 	 la cŞ 	9-c2-c c- 

CNP 	16 b,  C113e 1o3 6J, domiciliul 	 jZ 
P?C i56 &c 	7//2 

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

* 1) Prin fami1e se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

A&1rei si u zoria 
. 

Cateoria 
Anu l 

,. 	 . 	.. 

. 
upraii1i 

(oti- 
parte 

MoJ ul &1e 
. 

dobaudare  
. Ttu h ru l 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se af1ă  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 af1ate în alte ţări. 

Adrei 	tii ion 
. 

(iteo rii 
Anul 

,, 	• 	••.• 	 .. 

, 	. 
ata 

Cot- 
arle 

Modul (1e 
. 

J9bandu 
..  I il uliru1 
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* Categoriile iridicate sunt: (1) apartarnent; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale!de 
producţ ie. 

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse îninatricul ării, potrivit Iegii 

Natura Marca Nr de bucăţ i Anul de fabrica ţ ie Modui de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul 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 af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

I)ecrieic 	ii iiiiJ Anul tlobânlirii Valoarea 	tiniiti 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate în 
ultimele 12 luni 

tura bunului 
îusrin 

a 	Fei IUIa către ci Ic -) 

însţriai 

- 	1orm Va1ire:i 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inciusiv 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 institu ţii financiare din străinătate. 

Institu ţia 	arc adininitrează  
TipuP şi_adresa_acesteia  Valuta Deschis în anul So1d/ aloarc Ii ,t 

v 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Einitcnt titl ii/societate.i îti cire perot ni cte 
. 

acţionar sau asocaat/beaaeficiar de unpruinut 
.. 

I IpU 1 
-  

Nii rni r dc titlti ril 
. 	. 

cota de particapai i 
. 
iioirei totala 1i ti 

*calegoriile  indicate sunt. (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de slat, certficate, obligaţiuni), (2) 
aeţiuni sau părţi sociale în societăţi cornerciaie; (3) îinprurnuturi aeordate în nurne personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însuinate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem Ieasing şi alte 

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

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

Creditor 	-  (ontratl în.auiil Scadentla Valoarv 	- 

ţ  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje priniite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de enro* 

(. inc a realiiat ţ cnitul 
u ra , vu itului: • 

iiuiiiele, adrea 
crviciu1 prvtit/Obiectii l 

. 

.. 	 . .gene.rator de veait 
cnitii1 aiiui l 

____  

1.1.  Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  

*Se  excepteazc de la declarare cadourile şi traiaţiiie uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-iea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale meinbrilor 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 completă rile ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul 
• 	 ••,. 	 . 	 ...... .... .. 

Sursa 	enitului 
. 	 • 	 numele, adrsa .• 	 • 	

• •: 

Serviciul pretatlObaetfl 
gç~erator de:enit ..... 

Venitul anuf 
. 	 _. 	 incasat 

1. Venituri din salarii  

1.1. Titular 

,ili5 	ju 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii  

2. Venituri din activităţi indejendente  

2.1. Titular 
 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei brnmrilor 

3.1. Titular  

3.2. Soţ!soţie  

4. Venituri din investiţii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Venzturz dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

Vni1uri diii. ativităţ i agricole 	• 	
:•• 	 • 	 • 	

• •; • ••• 	
.: • 	 ..... 
	

•: 	 • 	 •• 	 • 

6.1. Titular Ţ _____________________ ••• __________ 

6.2. Soţ!soţ ie  
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Cine a realizat venitui • 

	

Sursa venitului: 	• 

	

Nume, adresa 	• 

Serviciul prestat/obiectul 
generatorde venit 	. 

Venitul allual 
îcat 

7. Venitiiri din prernii şi dinjocuri de noroc 	 • 

7.1. Titular 

7.2. So ţlsoţie  

7.3.Copii  

8. Venituri din alte surse 	 •• 

8.1. Titular  

8.2. Soţlsoţie  

8.3.Copii  

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

Data completării 
	

Semen-ra 



e / a 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Subs5jiiata, 	 CACi,y A9L,45 	 , având fuuc ţia 
de 	ce- ţ; 	 Ia  

CNP 	6p ţ ,973 	, domiciliul 7 &i 	], /, 	-t7, S. 6/ii 
/ 

CI 

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

1.Asociat sau acţionar1asocietăţicornercia1e, coapanii/societ ăţ i naţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi aneinbru în asocia ţii, lunda ţu sau alte organlza ţainLguvernainentale 

uni a ea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea de ţinută  
Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . 

de acţiuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 
. 	 . şi/sau a acţiunilor 

1.1 •- ____ _____ 

, 

2. Calitatea de uieinbru îiaorganelc de conducere. adniinistrare şi eontrol ale socităţi1nr cmcrciale, alc 
regiilor aut()iIonle, ale coinpaniilor!societ.tiJor ua ţ iouiile, alc intituţiilor de credit, ale Ortiptirilor dc iiitere 
econurnic aleasocia ţiilorsau fuiidaii1or ori ale a1tororganîzaii neguvernaaiicntale: . - 

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa - 
2.1 ...... 	 . . ______________ 

3 C ilatatea di inembru în cailrul asociaţialor profesiou ik ş i/s.a. 0 sindicale 

3.1...... 

l. 	(ilitatea 	dc 	nieni l)rlJ 	Îll 	orianele 	dc 	coiiducerc, 	adiiiiiiisirarc 	si 	coiil rol. 	rctri bu ite 	aii 	ncrclrihu itc, 
deţinute în 4ada ul pai üde49 >  r pu!ittt, 1uiiţ aa deţanuta şa denuinirea partiduiui poiatc 	-- 
41 	 - 

5 Contracte, iiiclusiv celc de asisteuţă  juidtcă , coust1tan ţă  juridacă, consultantă  şi cavile, obţinute oriaflate 
ÎIl (ierulare îr timpul eercitări, luncţiilor nrandatelor s au deinnifătilor publace fiaaan ţ  itc de la bugetul (1e 
stat, local ş i. can foiiduri exteriae oi a înclaeiatc cti societ ţi coiaei ciale cu capital de stat sau unde stàtül cstc 
ac ţiona inajorltar/uanoaitar _______ 
5.1 Beciaiu1decontiact riurnele, 
pine1edeniteai adresa 

Jnsiituţia 
conli1ant 

Piuceduiaprin 
caiast coritiactului 

Data
indeeri 

Durala 
actu1ui 

T Va1oaia 
totalăa 



denumira ş i încrdinţat coniiactiilui coniiaciului 
adresa conliaciu! 

Titiilar 	. 

Sosoe 	. 

Rudedegiadu!I»alelitulaniiui 

Societăţi comeicia1e/Peioană  fizieâ 
autorizată/Asociaţii 	mi1ia1e/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societ ăţi 

..1 civiiepiesionaie sau socieia ţ] civue 
piDfesion1ecurspundei11mita1ă caI V 

t .  

des şoapafesiadeavocat/Caniza ţii 
negi e/Fundaţii/A jciaţii2)  

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe !inie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţ ia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
	

ătura 

..n ........................ 
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