
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 3Li 	u ,no4 	 , având funcţia 
de COAL/JQ 	Pio 	 la 	(T 1cuc 

CNP 	212 1 	, domiciliul 	cei ,, 	D/lU,L// 

, 

eunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
eîmpreună  Cu fami1ia Letin următoarele: 
•.ciii 

* 1) Prin fam1ie se în ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adrea au /Ofl.* C4teori 

-- 

., 
nJ 

Supr.*f.*ţ.* 
 prt 	- 

, 
itM.UlUC 

d1ir 
T*tul.*rul 

(gtS pDie 
Scm  

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

2. Clădiri 

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

Adresa 	 u in i ( 	 tiori i 
Aiiiil 

dob.*ndirii 

-, 
ilf)l 	isl 	d 	i 

(iif- 

parte 
1,10 O(1L11(lC 

dobisridirc  
1 itul 	t iil 

- _ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietaruiui (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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit legii 

Ntur: Marca Nr. dc bucăţ i AnuI dc fabrica ţ ic MHIUI dc dohndirc 

 of  AM 	-T 

2. Bunuri sub foriuă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 dacă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

ia momentul declarării. 

c9rL.umră  2160 54-049rî'i"-- 	 Valoarea 

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

Naiirlunuhii -- - --Ir.o uit &tr ă i-j --li in -- 	 - -  
.-. 	 luarc 

iiiI iinl 

Ăuo 	 Qo Kiq Q 	 1 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea îusumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

- 
l nlittitia ci 	1iiiiitri 

i aIrea atci:i 
I Ij)tlI Valuta Deschis în iuul o1d/ 	tloi t. I i ,i 

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

2. Plasainente, investiţii directe şi îinpruinuturi 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. 

Imi1ent titlutsoietatea în Care persoana ctc 
it. ţ iofl ir 	iot&at/beficiar dtipnit 

1 ipiil 
Număr de titluri! 

,. 	 . 
t.oti_piitlt. îe 

: 
Valoarca totala la 	i 

j 

*caiegoriile  indicale sunt: (1) hârtii de valoare delinute  (titiuri de stat, certficate, obligaţiuni; (2) 
acjiuni sau părţi sociale în societăţi coinerciale; (3) îrnpn€Jnuturi acordale în nurne personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însnmate 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 leasing şi alte 

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

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

(:reditor Contractt îiti - 	"Ica(jelit ki V1oire 

VL Cadouri, servicii sau avantaje priinite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi coinerciaie, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, eredite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
eele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( tn. t rt4Ii,Jt 	nitul 
- 

nututk 	dra 

- 	 - 

pretit!Obittiil 
eu€rjtordt Venit 

enitu1 ar.1 
încaat 

1.1.Titular 

1.2.Soţ!soţie 

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cadouriie şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantnlui şi ale meinbrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din stră inătate. 

. 	 . 	 iiri vciiittilui:[erviciul ţ)rriat!ObieetuiTVunii ul 	iti uil 
( inc i rcalizit vcniul 

numcle, il re:i 	 enerator dc venit 	incastt 

l. Venituri diii sâlarii 	 : 

1.1. Titular  

3iu 	M Ţ o{? 

1.2. So ţ!soţie  

Ai . 

1.3.Copii  

2 Vnitnri din actzvztă i independente  

2. 1. Titular  

2.2. Soţ!soţie  

3 Venituri din 	areajolosznjez buriurzior 

3.1.Titular  

3.2. So ţ!soţie  

4 	Venzuri d117 inivsliffi  

4.1.Titular  

4.2. So ţ!soţie  

5 Veniiui i dinpeniz  

5.1.Titular  

5.2. So ţ!soţie 

6 Venitui i din aciivzti  

6.1Titular  

6.2. So ţ!soţie  

5 



ui i 	lMttllll 	 Servaciui prestat/obiectul Venitul auual Cane a realazat venatul 

	

tiaae âdaea 	 generator de venit 	incasat 
7 Vernturi din premii şi dtnjocuri de noroc 

7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie  

7.3.Copii  

8 Venituri din alte sure 

8.1. Tituar 

3AWW O - 	 I_P7 7  

8.2. Soţ/soţie  

8.3. Copii  

Prezenta declaraţie eonstituie aet public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor nien ţionate. 

Data completării 
	

a 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, 	 tJW 	/ o4R_-. 	 , având funcţia 
de 	OIU 	Of 	 la 	tJr 	 , 

CNP 	2cl 	 , domiciliul 	 dt- 	CIJ/ui r, Q 

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

	

1 Aotiit iu iiion trli 	ii&t ţi tomii ii ili ionpanii/oiIeIa(I n i ţ ionali in.titu ţii dtiredit 	i upui idi 
interes ecunom ic, precu in s i [I1Cm bru în aocia ţ ii, fundatii 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Sa ualte oraniznegiverna.inentalc: 	- - 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
.. 

Calitatea deţinuta 	sociale sau 	parţilor sociale 
 . 	. 	. 	 . 

	

de acţiuni 	şI/sau a acţiunilor 

2( alata1ea demeni bru în orgneJe Joi}ueere. 	inistraretcontrola1oeii ti(i1or s.niercia le 	tle 
rcii1or autonom&e, alecompazuilor/societaţilor uaţioziak, ale instilu ţiilor de cretlit zle 	rupuri1or de xntirc 
economsar s zu fiuiuonaz1or 	 nz trna& ntalc  

Unitatea  Calitatea deţinuta 	Valoarea beneficiilor 
- denuinirea şi adresa - 

2.1 

--- 	 _______-  
3( IlitIka de iutrnhru in i i&Irul asc.cii ţ iĂor profesionaic siJu sindiik 	 - 

3.1...... 

1 	( 	tlit itea 	di 	iiiimlrti 	în 	oi 	tnili 	tli 	tuiidutti t 	tdiiniti tri 	.i 	iuiitrul 	rt trlI)liittinir&tribiiitt 
deţiin iadiul p irtidclorvmitice, fui& ţ rrtIt ţ iujit 	i dennmirea_partid1zirpohtic - 

4.1....... 

S. (uiitractc, iiie1iaiv celc de i i1vn ţ t juridii, ci iieultan ţ a j iiridca, coiisulta iita ş i civi1. obtîninc ( iri afl:ite 
îiI Jeriiia re în tiin iiu! excrcit:î rii luiici iilur, nia ndalekr a u deiiiititilur 1)11  blice fiii:i ii ţ i te Jc la Iuict UJ (te 
ltl, J()Cal si &liii futi1u ri c Ieric uii îiivltcii te CU )CiV1îi coni r&ialc cii capitn l le 1:I1 s, atI u iidc SlMtjl etc 

a ţ ...u.njoritar/i..nzoritar: 	 - 	 -- 	- - 	- 
5.1 Bcianj1 de contiat: nte1e5 	1ristia 	xdtrn i 	TipUI 	Data 	Dta 	Va1cotta 
pinun aşiadisa 	 oonùaculti 	canafost 	cotÉuckd 	cheiii 	ccfli1ui 	totulăa 
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v 

denurniia şi înaedinţat contraclului contraciului 

Titular 	. 

Soţ so(ie  

Rudedegadu1I 	litulanilui / 

Societăţi comei1e/Petoană lzică  
autrxi2ată/Asociaţii 	mi1ia1etCabIuete 
dabeteasoci 	societăţi 

civi1epiosiona1e sausocietăţicivlle 
oeaxe ăcaie 

D Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţulisoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social aI SOCiCtăţii, indiferent de inodul de dobândire a ac ţiunilor. 

Irezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconaplet aI datelor naen ţionate. 

Data coinpletării 	 Seni ătura 

QRO 1 ? 
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