
46e 
1)ICLARAŢ IE I)F AVFRI 

Subsean natii I/ubscinnata, 	 ,L/ji1 //_/ O /1/1 (_ 	ţ f1,iJ/ L4. 	 , av nd fuiic ia 
de 	I1J6i2J 	EV7AA]T 	la A—  
CNl 	____ 	dorniciliul 1,&L6  

Ap 	
__ 	

-) 

cunoscinc1 prevederile art. 326 din C()dni penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe proprie rispundcre 
că  împrcuu ă  cu famiJia de ţin urmă toarele: 

I ) Prin farnilie se îri ţelege so ţ ul/soţ ia ş i copiii afla ţ i în între ţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în aite ţări. 

	

Adresaau zona 	Categoria* 	AnuI 	
Suprafaţa Cota- J Modulde 	

itu1arul1 
d obandirii 	 parte 	dobaiidire 

* Categoriile inclicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilari; (4) Juciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se afl ă  în circuitul civii. 

*2) La Titular se men ţ ionează, în cazul bunuriior proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în c013r0p1 -ietate, cota-parte ş i numele copropi-ietariJor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţă ri. 

AauI 	 C()ta- 11,locJuI (ie 
Adae sau zona 	C2teo1i 	 upaâfa ţa 	 Tatulariil 

. 	dobanclirii 	 partc 	dolandirc 



( alcgoriilc indicaic sunl: ( l ) apartarnent; (2) cas ă  dc locuil; (3) cas ă  dc vacan ţă ; (4) spa ţ ii coincruiiilc!dc 
produc ţ ic. 

2 ) I a iilular sc rnen ţ ioncază , în cazul hunuri lor propri i, nurncic proprietarului (titularui, so ţ ul!sio ţ ia, copi lu l ). 
iar în cazui bunuri lor în copropriclatc, cota-partc ş i nuinelc coproprictarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agric()le, şaiupe, iahturi ş i alte mijioace (Ie lraiispor 

care sunt supuse înmatricul ă rii, potrivit Iegii 

Natura 	• : 	Marca.. • 	• Nr. dc bucăţ i j AnuI de fabr .icatie 	Modul de 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii 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 află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară 	J 	Anul dobândzrii 	 Valoarea estiin 

IIL Bunuri mobile, a c ăror valoare dcpăş eşte 3.000 de curo fiecare, ş i bunuri irnobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura buni1tii 	l 	 Pczsqana c ăt care 	I 	Foriiia 
i 	 ilou 

tr3t) ivat 	] iztraintria 	instrart 	 instiinarii  
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IV. Active financiarc 

. Conturi si dc1)()zitc bancarc, 1)nd111 - i (Ic investiii, loriric echivalcnlc (IC economisir Ş i il)VC5irC, 
inclrisiv carciurile de crcdit, (lac ă  valoarca însuniată  a tutiiror accstora dcp ă etc 5.000 dc CU() 

N()T Ă : 
Sc vor dcclara inclusiv ccie a1atc în b ănci sau institu ţ ii Iinanciarc din stră inătatc. 

institu ţia care adrninistrcaz ă  
ş i adresa acesteia  

T1* Vă luta • I)cschis în auu1 SolcJ/valoare la zi 

— e  

------ ----- 	-------- 

*ca,egoriile  indicaie sunl: (1) conl curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozii bancar vau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţ ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau aLie sisierne cu 
acurnulare (se vor declara cele aferenle anuluijiscal anterior). 

2. Plasamentc, investi ţii directe ş i îrnprurnuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara iriclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Emiteut t-it.1u/scietatea Îfl: care..persoana.este
acţ onarsau asociat/beneficiar1 de 1rrpr1mu 

Tipu1 
_________ 

-.Nuină r de titIri/ 
cotade  

•.  
Valoarca totala la zi 

-- __ 

... 

*categ.oriile  indieale suiit: (1) hdrtii de vr/oare deţiiiute (iiilnri de siot, cerfifcate, ohligu[izrm); (2) 
acţiuni sau părţ i sociiie îi 	icfdţ i coneicia!e; (3) i1;?jz-u/nvtaci aco-dafe în mme personcrl. 
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3. Altc aci ivc pro(Juc ă l oa re (Ie venitu ri iicic, ca re înii male (lep ăşec cch ivalen l u l a 5.00 (lc Cfl r() pc 
a n 

N OTA: 
Sc vor dcc!ara inc!usiv ccle aflate în str ă in ătate. 

V. Dat()rii 
Dcbite, ipoteci, garan ţii cmise în bencficiul unui tcr ţ, buuuri achizi ţionatc îu sistem lcaiii 	i allc 

ascrnenea bunuri, dac ă  valoarea însumată  a tuturor accst()ra dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acurnulate în str ă inătate. 

Creditor 	. 	•. .Contractat îu anul • 	Scadent Ia 	 Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau stră ine, inciusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
ccle ale angajatorului, a că ror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro * 

Cine a realuat 	natul Sursa venitului 
numele, adresa 

Sericiu1 prctat/Obiectul 
generator de venit 

Veiutul auual 
încasat 

1. 1. Titular 

i .2.s::: ţie__________ 

- - -=---------- 

excepteazâ de la cieclarare cadourile ş i tralci ţ iite uzuaie primile din parlea ridelor de grcidul i 5i aI 1]-Jea 
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VI I. Venituri alc declarantului i ale meinbrilor s ă i cic farnilie, rcalizate în ultiinul an fical îiivIieia 
(poli- ivii art. 61 Jin Lcgea nr. 227/201 pi-ivincl Codul fiscai, cu modific ă rilc i comI)lctă riie ulturioarc) 

NOTĂ : 
c vor declara inciusiv venituriic provciiitc din stră inătatc. 

Line a reahzat venitul 
Sursa venitulni: 	. 

.•. numelc, aclresă 	• • 

Scrviciul prestat/Obiectul 
• generator dc venit 

Vcnitul anual 
incasat 

]. Veni/uri din salarii  

1.i.Iilular 	 - MPL/ _____________ 310 
 bji  ci4 co  

1.2. So ţ/so ţ ie 	(///JF m 14 y  

1.3. Cop i i 

2. Veni/uri din activităţi independenle  

2.1. Titular  

2.2. Soţ/soţ ie  

3 Vernturz din cedaieajolo.ziiţez bunuriloi  

3.1.Titular  

3.2. Soţ/so ţie  

4. Venituridininves/i ţii  

4.1.Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Veniiuri dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. So ţ /so ţ ie  

6 Veniiui i ciin c c ln lăţ i agrzc ole  

6.1. Titu)ar  

• "I~ o ./soIIC  



1 (ine a realizat venitul 
Siirsi veuiiilui: 
INun, adi (. 

Serviciul prcs(il/obiectul 
g(IiLl ltol (1Lv(nJ 

V cnil ul an ul 

premii 	l dil Ă /OCl11i dc mroe  

7.3. Copii  

8. Veniluri din alte surse  

8.1. Titular  

8.2. So ţ/so ţ ie  

8.3. Copii  

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

Data completării 
	

Semnătura 

................... d ....... 
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52 ooao 

l)lCI.ARA[Il DE, INTFREE 

Su l)NCli 1) II 11 l/Sii J)SCJli IIa ta, &R 	,4 ţ1JC 	/j/ 	* 	 , IV JI(l fu neia 
i 	 A 	 , î ţ  
--  

CNl 	 ,(J()lUiCiliiil 

cuiiscni l)reveclerile art. 32() (lin Codul penal privin(l falsul în declara ţ ii, declar pe propria rSl)UflJCrC: 

i. Asociat sau ac ţionar Ia societăţi comercialc, companii/societăţi na ţionale, institu ţii de credit, grupuri de 
uatcriseconoini, preium şi m.nibru în asocia ţu, iunda ţn sau alteorganiza ţiineguvernamentak 

Nr. de pă rţ i 	Va loarca total ă  a 
Ijnitatea 

. 	 (.alitatea de ţ inuta 	sociale sau 	parţ ilor socialc 
dcnurnirca ş i adresa - 	

. 	
-  

de ac ţ iuni 	ş ilsau a ac ţ iunilor 

2 Lalatatea de membru în organele de conducere, adininistrare ş z control ale soc*etăţilor coinerciale, ale 
regulor autonome, aIe coznpannlor/societăţilor zaaţionalc, ale anstitu ţiilor de credzt, ale grupurilor dc intres 
econoiruc, ale asocaaţaalor sau fuiadajulor ori ale altororgazuzajîa negtzvernamentale  

Iinitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor 

- 

- - 

3Calitateadeinembruîncadrul asocia ţipi ofesionale i/sau suadicale 	 -- 	 - - 	- 	- 

3L.. 
.. 

-- 

4 	Cal*latea de naeinbru în oigancle de ionducere, adinivaslrare ş i control, retribuite 	au nerctiibuali, 
cleţinute în eadrul pai tidclo_p ţ tac 	fuucţ a_deţinait ă  şi denuiniica_pi tidului puliti.  

5 	Coati aite, mdusav ccle d 	asistenti jurtdic,cozulttntî jui adică , consuItaii ţ 	ş i ci ilu, obţiiiute oi i i1atc 
îia d.i ulaa e 	i 	trnFi l (C* citir*i ftrc ţ ziIo 	rn tndat 1r 	*ti (leIri ităţ aloi 	pul)Iicc fin int ai. di I 	bt gctul cIu 
taI, local ş i d iu fondiri etei riu ura încl 	iae cu 	ouict 	i uoraii 	i ali cu c tp tal 	i st at s an iinde sWal.  cstu 

5. 1 Bceici:ir 	de cor*rt: rumelc, 	Ţ 	rstI1 	J PiuceJna piri 	Tipul 	j 	Daa 	Ţ 	Dural.a 	Ţ 	VaIca 



(ICfl1II)11II l 
	

ii I(1U II 1 iI 	 O )l 

O)li1ll1l 

l 111 	11 	 . 

oţt ţ ic 	. 

------ -------- 

iide1 	1 1 ctitukuului 

Soc ida-~ 
autori7ată/Asociaţii lirnilia1eCahinete 
individualc, cabinele asocialc, socidăţi 
civiic piulsiona]c sau socidăţi civile 
piulcsionale cu răspundeii limita1ă can 
d ş iă  piufesia dc avocat/ Cnizaţii 
ncuvernarnentale/  Fundaţii/ Asoci4i2  

Prin i-ude de gruduilse înţelege părin ţ i pe linie ascendentă  ş i copii pe linie descenderită . 
2) Se voi-  declara nurnele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţ ia ş i rudele de gradul 1 ob ţin contracte, a şa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declar ă  contractcle 
societăţ ilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul îrnpreun ă  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I deţ in rnai pu ţ iii de 
5% din capitalul social aI societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru iuexactitatea sau 
caracterul incompiet aJ datelor men ţionate. 

Data completării 	 SgM nâtura 

.o 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


