
SubseinnatuVSubseaaaiaata., 	 V9ÎE ,/ 	 , avâiad funcţia 
de 	 Ia 	 7 

CNP 	 t 	 , donaacaliul 

cunnscând prevederile az-t. 326 din Codul penal priviad falsuI în deciaraţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu faanilia deţiaa urnaătoarele: 

* l) Prin faznilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţînerea.acestora. 

L Bunuri irnobile 

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

j 	Aiu1 	 (t- 	Mo1uId* 	 i) ] Adrea au 7OI1i 	Ctcona 	 Juprafaţ 	 Titularul 

* Categoriile iiadicate sunt (1) agricol; (2) forestier, (3) iaatravilaai (4) luciu de ap ă  (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  în circuitul civil.. 

*2) Ia "Titulae se anenţionează, în cazul bunurilor proprii,, nurnele propnetarWui (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropaietate, cota-parte şi nuaaaele coproprîetariior. 

2. Clădiri 

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

.:Au 	 ă : ",C 

1_ 



Caiegoriile indîcate suiI (l) apaiiaineni; (2) casă  . de locui (3) easă  de vacanţă; (4) spaţii coinerciaie/de 

*2) La Titular se tuen ţîonează, în cazui bunurîior proprii, nianeie proprietarukii (tîtularui, so ţul/soţia, copilui), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nutuele coproprietarilor. 

It. Buuuri inobile 	 • 

1. Autovehicule/autotarisine, traetoare, uaaşini agricole, şaiaape, iaiataari şi alte anijloace de t.raiasport 
care sunt supuse îaamatriculării, potrivit Jegii 

- Naura 	 4arca 	rdebucataA.tul tLe f:ahne--J ~i 	7Uoduldobndii. 

, . 

2. Banuai sab foruai de naetale preţioase, biju1erii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
nuniisinatici, obiecte care fac parte din patriaiaoaaiul cniturai naiiona1 mm uuiveaai, a ciror valoare 
însuuaati depăşcşte 5.000 de earo 

NOTĂ : 
Se vor aaienţiona toate buaiurile atate îai propaietate, indint dacă  ele se a ă  sau aau pe teritoriul Romaiiei 

ia iaaoiaentaal declaarii. 

M. Buiiuri anobile, a căror vaioare depăşeştc 3.000 dc euro tiecare, şi buaaairi iinobile înstrăinate îu 
uitivaelc 12 Iuaii 

~9 
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1. conturi şi depozite bancarc, ifondurî de iavestî ţii, foraaze echîvaleiate de ecoaaoizaisire şi investire, 
iaaclusiv cardurile de credit, dac ă  vaioarea insumàra a tuturoracestora dep ăşe5te5.000 de euro 

NOTĂ : 	 . 
Se vor declara indusv cde alate în tânci sau ùisfil uţii flaaancîare dîn străia ătate. 

care 	mtr(J7 
- 	 şladracesteaa 

11 1)tha îr 	wu) oiir 1 	n 

*Cate 	indicate mait: (1) cont curent sav echiva1erzte qindztsiv cardj; (2) dezit iianear sau 
eclzîvaler,te; (3) fonduri de im?esli!ii sav echivdente, inchvsiv fanduri piivate de pensîi su e siteme czi 
acurnulw7e (se vordedara ce1e afererzte nâdzdfLwd anteria). 

2. Piasameate, investigii directe şi împraaiiaturi aeoaate, dacă  vaioarea de piaţă 	a tuturor 
acestora depăşeşte 5000 de euro 

NOTĂ : 
Se voa declara inciusiv invcstiţiile şi .paaticipărie îa strinătate.. 

, 	 . 

Categoiii1e i,idîcate saazi: (l) hvîriiî de vaoe deginute (litluri de stat, eriij2cate, obligaţiun); (2) 
acuni saupri seciale în societdji co,nejeia1e; (3) înrnziuturi acoz-dite în nume ersotia/ 

. 	 . 	 . 	 . 



V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii eiuise în benefleiil uuui ter ţ, bunuri acbizi ţionate în sisteua ieasiaag şi alte 

asenienea bunuri, daca valoarea îisuiaiat ă a•taituror aecstora depi şeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inciusiv pasivele inanriai acuaiauiate în sti ăinătate.. 

4 r*thoi 	 4 iai1rci1 in nul 	,i h ul l , 	 ValfrArc 

VI Cadouri, servicii sau avaaataje ..priiuitc gratiiit sau sabveia ţioaate fa ă  de va!oarea de pia ţă, din 

partea uuor persoane, organiza ţii, societiţi coanerciaie, regii autonouae, conapanii!societ ăţi aaaţionaie sau 

institu ţii publice roinne şti sau striiine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de clieltuieli, altele dect 
cele .a•Ie angajatorului, a c ăror valoare individaaalii depii şcşte 500 de enro 

excqează  de .la declarare cador1e şi r 	.zaicdepriuie dpanea rde1orde graduU şi al 111ei 



Veniiuri ale decIaintului şi ale ineinbrilor săi de fainiiie, ralîzate în ultimul an fcaI îceit 
(1olrivil art.. 61 din Legea nr. 2271,205 privind Codul fiscal, cu modificăriJe şî coinpietările ulterioare) 

NOTĂ : 	 . 
Se vor declara indsiv veniturile provenite din stri ătate.. 

( ine a . 	 ura veuitului: 	1crvicîul prttJhiecu1 V4flîtUii] 

mil  
I VemWr, du, salarn 

1.1Tifllar 	 1 	 Ine 
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Sura venitu 	 SericzuJ presta1/o1:nectul VentuI.aiuiat Cane a reaxzat veiutul 	 - 	 -S  
,. 	adisa • 	 eeratorde veiut 	•. neasat 

7 Veiiîturi diieiui $i duzjocui-i de noroc 

7.1Tituar 	 - 

71.Soţ!soţie 	 . ___ • . 	 - 

1.3.. Copii 	 -.__•• 

8 Venituri duz alte surse 

8. 1. Tituiar 	 _- 

8.2. Soţ!soţie 	 ._-•. 	 ________________ 	-. 

8.3.. Copii 

11 rezenta declara ţie constiluie act public şi raspund potriiit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inconiplet aI datelor menţionate.. 

Data comp1etii 	 Serantnra 

6 



... . 

.Subsenanatul/Subsemn2ta, 	,-A4-/ 	, 	 5yY 	 , .avâaad funcţia 
de 	la 

CN1 . , 	O Z/ domiJi4 

,. 
cunoscd prevederile art. 326 diia Codul şienallpriviiad aJsatJ în declaraţii, declar pe .pr prîa rspundere:. 

1 Aociat,auacionar la ocietă1i c meri 	cpaiiia/societi i1ion2I inti1nhcret1irupair 
iaateaes ecoiaonuc acuaucubruîaaoc,ait, flii sau lteoa 	 ueriineo tale  

	

Unitatea 	
Nr de pri 	Valoarea totală  a 

denuma 
-rea şi adresa - 	 . Calitatea deţintată 	sociale sata 	părţilor sociale 

- 	 .. 	 - 	.. 	 - 
de acun 	şiîsaia .a acţiunilor 

2 (ata(e de n.cnbrn in rc1e 	&rannre i cna1e 	 a 
regiilor autouoiuc ale cmi i Iorhocaeti&.r a1oaia1e. 41e iiis1i1n ţu1or de credat, i1e grupart1or de interes 

o 	 ţ niii 	eruaee  

	

Unitatea 	 - 	. - 
- 	- 	 Calatatea *eţuauta 	VaJarea enef cii1or 

- deivaanueaşi adresa—  
2.. 1  

------ 	 - 

C Irct. lnc1uF cck le 4i ită 	 tiW1IILă  c)nnî 	ik 	iri 

dcruLiru îu iiuu1 	rcatirii fcr, r- 	eIor u dr 	aci pibhe fia ne de la buetu dc 

st it loc s din fondur 	1riic ori îlri: 	 cetii 	aierci1e iz cp ţlsli -iu tiaide stat1sie 
- 	 i iair auJorta riiau1aî 	-- 	 - - 	 - - 

5B tni1 	- 	 ca 	Tu1  
aea1 	aau 	îaeiaii 	.coria1ăa 

Fli 



•.: 

Tar 

Se 

Riedead Ieukai 

SoaR 

ecavi1e 
o ze1ina ăcae 

ăjag 

» Prin nide de gradul I se înţelege păiinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe Iinie descendentă.. 
2 Se vor declara numele, denuaairea şi atliesa benellciarului de contract unde, prin calîtatea deţînută, titularul, 

soţul/soţia şî audele de gradul 1 obţin contaacte, aşa cum sunt delînite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care deciaraaitul îinpreună  cu soţul/soţia şi rutlele de gradul 1 deţin aaai puţin de 
5% din capitalul social aI societăţii, indifeient de anodul de dobândire a acţiunilor. 

lrezieaata dedaralie conslituie act .pulalic şi rspund potivit 1gii penaie peaatru ineactitatea sau 
caracterul iucompkt ai datdor aneiouate. 

Data coinpletării 
	

Senaaaătaara 
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