
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 
de 	 L.(00‘.— 	la 	 d t<,( 	c c>,  

CNP   - , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familial)  detin urmă toarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i 1n întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

.Adresa 	.;iti toril C:itt.goria'" 
. Anul 

do,NR.O.j[ri.i..: 
Supl-tfitt 

t. ota- 

parte 

Modul de 
.dobân.dire 

Titularull' 

..7‘./44,6  
,---- 	, 

4/ c( 3 08 . o 7 e 4 oco nu 
t 

/0c97. (-0:7/277^4>cf?-C 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se afl ă  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţioneaA, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adrk_ş,:l ,,:,-ni zoml 
; 	.. 

L 'ire"ria  ‘ 
Lkmil 

dobândirii 
, 

L3uPral'a ţa 
( 'ota - 

l imrie 

ie.0 

MQ:Iii,d de 
doliândb'e 

C"47;-4(-77,/- c 
I iltiLinil l ' 

/ 0 	14-,L5g .44— 4/9/d)  1,4..0 4  
l' 

RuLid,4 .ge 
"E0--,.&---d4 ţo ,dac li. 74~- #,WP 
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spa ţ il comerciale/de 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii 

NatUra 	 Marca 	1 Nr de bucăţi Anul de fabrica ţie 	Modul de dObândire 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniut cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
'insumată  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 deciarării. 

Decriere sumară 	 Anul dobândirii 	 VakKirea etinizit 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile Instră inate 'in 
ultimele 12 luni 

itura bunului Ua 
irţsţrăjnat 	hţsi ţ:ă  

eroaria tre ci i c  

instizăiral 
F"'"a 	 .doare.i 

instrina ri)  	 

1Q/777()4 Q 
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IV. Active financiare 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii fînanciare din stră inătate. 

lnstitu ţia.;care administrează 	
• . 

ş i.adrsa acestia _______ 

Tipu l* Valuta . 

:. 	.•.. 
Desehis. în.anul.. 

• 	 .............• 
SoId/valoare la zi 

.: 	. 	 • 	 : 

. 

-- 

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

2. Plasamente, investi ţii 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. 

LHIln(l1tIntLttn1upoafl 

4 ţ Qflă r sau 
1 

r(1(iltklIl 1 Ţ
cota Jetr icipirc 

-  

loi rvat 	lala ii 

indicate sunt. (1) liârtii de vaoare deţinute (titluri de slat, certcate, oh1igaţizrni; 2) 
acjiuni sau părţi sociale în societăţi cornerc7ale: (3) îrnprurnuturi aconiaie în nunie personal. 

3 



3. AIte active produc ă toare de venituri nete, eare însunate dep ăşesc echivalentui a 5.000 de euro pe 
an............ . .  

NOTĂ : 
Se vor dec!ara inc!usiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 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. 

Creditor 	 (ontractat în anul Scadent•1•••: • 	... Valoare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, iuclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

,. 

( 	inc 	i rcilitzi NCIIIIIII 
_____ 

1.1.Titular 	. 

Sii ri 	cnitn lui: 

iiiiiiiclu, 	1r-ci 

Serviciul prestat/Obiectui 
. 

.gcneratorde venit - 

VuI) itiil 	in ui1 

.--. 

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

. *Se  excepiea.ză  de la declarare cadoui-ile şi traia(iiie uzuale pîimite din partea rudelor de gradvl J şi al 114e.a 
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VIi. Venituri ale declarantului ş i ale rnembriior s ă i de farnilie, realizate în ultimui an fiscai încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu rnodific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor deciara incîusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

Cine aiealizat 
. 	 : 	

•: 	 .:. 	 :• 	• 

Sursa venitului: 
•n urnele 	adresa 	........ 

Serviciulprestat/Obiectul 
..... 	:geraor d 	venit •.. 

Vcnitul atival 
: 	 icsat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titu!ar 
, 

1.2. Soţlsoţ ie  

1.3. Copii  

2. Venituri din activită i independente  

2.1.Titular . 

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareafolosinţei  bunurdor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 	Venituii dzn znvelzjzz  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5 Vernturz dzn penszz  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6. Venitui_diizactiiii ţiagricole  

6.1. Titular 	• 	 . __________________________ . 	 . . 

,.--. --•.--... .. 
-•- 

6.2. Soţlsoţ ie.  

. . 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: i 
L_ 	Nume, adresa  

de noroc 

Serviciul prestat/obiectul 
«enerator de venit z,, 

Venitul anual 
'ineasat 

7. Venituri din premii si din jocuri 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/sotie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 	 Semnătura 
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DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	b2-/G/ 	oez 
de 	?S'5 	 2--(7C"?' 	la 	, 

, avănd func ţia 

- CNP 	 , domici41 	_  
r-VA 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

1. - Asociat sau-ac ţionar la societăţ i comerciale companii/societăţi 
interes econOrnic, precurn şi mertibru in,asocia ţii,  fundaţii 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

na ţionale 
sau alleorganiza _ 

Calitatea de ţinută  

institu ţii de 
ri neguvernamentale: _ 
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

credit, grupuri de 

Valoarea total ă  a 
păr ţilor sociale 

şi/sau a acţ iunilor 

___--- 
<------ ___ _ 

Calitatea de rnembru in organele de condueere. 
1 egiilor antonome. ale companiilor/Nociet ătdor nzitionale, 
economie, ale allociatiilor ,,an funda ■ iilor ori ale altor 

Unitatea 
— denumirea ş i adresa — 

IIninistrare si control 
ale instituţidor 

0rganif:1 ii neguvernamentale: 

Calitatea deţinută  

ale societăţ llOr 
de credit ale gi 

comtreiale, zde 1  
upurdor de intere ,, 

beneficiilor Valoarea 

2.1 	 

-- , 

3. ,CaWatea f.ie membru in  eadral asociaţiilor profesionale_ş iR)au 
3.1...... 

sindicale 

4. Calitatea h nembru iii 	rgancle 	condneere. admin .e,trare i control. retribuile s',o1 nerei 
deţinRte 1 eadrul'parţnie!or ,politj.ce; ,:funeţiweleţiuută '§i0etvarnirea  
4.1 	 iI4 1110 . 7 	A 

___________ _ 	_ _______ 	 Cf 

_ 
5. .ttracte ., inCinSirv!' Cele, k ,aSIstenţăLjuridiC-ă , consulia nl ă jii iilică . conSuI ţ a 	 Oblinnie 	e 
1r derulare iii linl piii 'e;,:ereWă rii.finicţillOr, 111 	e I or sair deruniti-,ţ ilor publice-:fin'an ţatede 	It'i‘gtiLt! de , 	 , 
stat, ş,..1(wal i diii fondirri-eş(4srne o•i liacheia ţ e,eu i ieiii i cOraerciale',..ci pita I de slat sau u nde‘ statui esie 
ac ţ ionar ruajoritar/minori ţar: • 	,› 
5.1 Beneliciatul de 	numele. 1n• -•rtuţ'w PiDocchapţin i 	Tipul Data Durata Valoarea 
prenuracle/denumirea  care afost 	cortailui conwartillai toială a 
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■_: ■-1 J1,1 t :11CG1 :.:, 	 11 :L(t..111 3c.11 

adresa 	contradd 
U>i :Wdi.:LLJit :1 	 cornractui L1? 

' 	Titulai- 

SoVsoije - 
_. __..--------- 

RudedegradulIpaletitulandui 

Societăţi comerciale/Persoană  fizică  
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societ ăţi 
civileprofesionalesausocietillicivile 
profesionalecu făspundere limitatăcare 
desraşoarăprofesiadeavocat/~ii 
neguvemamenttle/Fundaţii/Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vOr declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută , titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I de ţ in mai puţin de 
5% din capitalui social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării Semnătura 
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