
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 4)* 	 , având funcţia 
de 	 la 	 QiQ 

CNP 	C5o 
	

domiciliul 	 P 	ribu- Ş?7  /r? 9 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu fami1ia 1  deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 
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* 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 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. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3). cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*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. 

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

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

NiIt[IriI 	 Mircii 	Nr. 1u buci 	Auii iie IiIJ)rica ţ ie 	1u(1lii 1e (1()hiIn(Iire 

2. Bunuri sub formă  de inetale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte diii 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. 

])ecrierc stnuarû 	 Anul dol)âiijirii 	1 	VaJoiiret estinat ă 	Ri 

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

Natura hunului 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv 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. 

i 11 i 	ltC 1/ 
1 11)lli )IUI l Deschis 111 	I1U1 Ol(1 	)lOU ( 1 i 71 

*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 investiţiile şi participările în străinătate. 

1 nll(cnt 	itIuJociit 	ka îi cai epii o n 
. 	 . 

acţiona.rsâu âSO(â1/l)CUCt1C1âr (le anlprunut 
1 IpUl* 

• 

Ufl) 	k 	i(hiri! 
. 	- 

cotâ (le. PârtIcII)âre  
1oârea totâlâ 	z1 

) 

*categoriile  indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certficate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i 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. 

(relitor 	 (ontrc11 in aiiiil 	Scadeut Ii 

VI. Cadouri, servicii sau avautaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoan, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cinc a 	ealizatcnitul 
Sura 	ciiilului: 
jiunjelc, are 

Serviciul prcstit!()bicctu1 
gcierator (eJ ţ  

Vcnitul uiuil 
îiicaat 

1. 1. Titular  

1.2. Sosoţie 

1.3. Copii  

*Se  exceptează  de la declarare cadourile şi trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka 
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vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare) 

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

- 	.. 	 . 	
. 

( inc 	i rci1itit 	cnitul 
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ri 	vcii ituiii i: 
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1 	Venzturz dzn salai-zi 

1.1.  Titular 
- 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii  

Venztui i din actri it ă(i_independente  

: 	:ie  

3 	Venitzi;z dzn cedareajll;1(L z hzIlzull/()i 

I 	Venituz z dzn zn!(l 1  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 VeIitw i dznpeniz  

5. 1. Titular  

5.2. Soţ/soţie - 

6. Venitwi din activit ă i  

6. 1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  



lIJI 	iiiiului 	 Ji(itJJ 	(l 	J)i((ltJJ 
( 	 JIJU a reiIiiit 	UIJJI u I 	 . 

(Jll1tJ(ilti 	il 

7 Venztuii dznpiemzz si dinjocuii de noroc 

71. Titular 

7.2. So ţ/soţie  

7.3. Copii  

8. 	nituri dinalte suzse  

8.1. Titular  

8.2. So ţisoţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie coaastituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incoinplet aI datelor meia ţionate. 

Data completării tur 

;....... 
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1 	c°( 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 - 	 , având funcţia 
de 	 Ia 	 7ccZ- 

CNP 	09moi5 2>D l,-Q-- 	, domiciliul 	 - 	cJ 

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

1. sociat sau actionar la socict ă i coicrciale, coIuI)rlii,socicl ă li na ţ ioualc. ill 	itu ţ ii dc erclil, gruptiri tic 
ifl I crcs CCUI1OIHIC. J)FCCIHH 51 nicnibrn îti asociatii,fuiitlalii 5lU allc oiaiiiia1ii neo livernaillenta Ic: -  - 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
ni 	ea 	

Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -  

 de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 

. Cililatca (lc iucmbru În oraneIc dc concIuccrc 	acliniriistrarc ş i coiiiroi a1e socict ă i1or eonicrcialc, 	Ie 
rciilor aiitunoiuc, ale coiiipanii1or/socict ţ ilor na ţ ionalc, alc iiislitu ţ iilor cic erc(Iil, ale grupurilor dc intcrcs 
eco110111ic1e(ciatii1orsau fiindatiilor orialealtororgauiiaH ncuvernamcnIa1c:  

Unitatea 	
Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa - 
2. 1....... __-  

3( 	llititLl cIc rnc ţn1)1uîu(ldiul aocii ţ iilojrofcsionik ş i/tu sindiitc 	 - 	- 

3.1...... 

- 	. 	 ---- 	---- 	- 	- 	. 	- 	:-_ 	----  
4 	C ilit t. i 	tk 	mcinbi u 	in 	or 	iueie de conduc.rc, 	idrninisti 	i . 	si 	c()iitr()l 	retril)tlItL sau iici cti ibuitc, 
(I ţiflUt. Î1i ciciiul I)aT 	elOrJ)011tl((, Luncţn deţinută  si denuintr 	i pHtiduIuipolItic  
4.1 	 - 

5. Contractc, iiiclusiv ccic (Ie asistcii ţă  juri(lică , constiltant ă  juridică . cunsultan ţă 	i Civilc,ol)ţinll(C uri aflatc 
în (lCFtilarC ÎII (irupil l excrcit ă rii func ţ ii1or, iiiantlitclor sa u (Icmllit ăţ ilor 1)ubllCc fiiian ţate tic la l)Hcttl1 dc 
slal. Iocal si (liil fondii ri cxternc ori îiiclieiatc Cu sucicl ăţ i coiiicrcialc cu capital tie stal sau tiiidc statu l cslc - 

5.1 Beneficiarul decontiat niune1 	Ins1a 	hmedmprin 	11 	Data 	Durata 	Va1oaia 
xmumele/denmùm 	 contratantă 	careast 	1 contratului 	încheierii 	contiatalui 	totalăa 
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deita şi încredinţat contractului contraclului 
adsa . 	 __ntractriI  

Titular 	. 

Soţ soţie 	. 

Riidedegiadul I»aletitulanilui 

Societăţi 	a1e/Pană ică  
autori2ală/Asociaţii fimiIia1e/Cabitete 
indiduaIe, cbineteasociate, societăţi 
c1epsiora1eusoci ăţicivi1e 
profésionale cu rapmdm liniItatăcare 
des şctă ofsiade avocat/ (ani2a ţii 
neguvnta1e/FundaţiiAsociaţii  

1)Prin rude de gradul I se înţelege păfinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe Iinie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe a ţiuni la care dec1aratu1 îrnpreufl ă  cu soţulisoţia si rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalui social ai societăţii, indiferent de rnodul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 
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