
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemtiata,  C;ŢC-- ,5 	
având funcţia 

de 	cc 	 la 	A-7-  

CNP 	 , domiciliul 	 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, dedar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familia»  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

Bunuri Imobite 

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

Adresa sau zona 
Anul 

Categoria* 	 Suprafata 
dobândirii 

Cota- 
parte 

Modul de 
Titularull)  

dobândire 

__------ 

1 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţăr' 

Categoria* 	
Cota- 

Adresa san zona
Anul  

— I,  z -7- 	 dobindiril SuPrafaţa parte 
Modul de 

Titularul2) 
dobandire 

7 	795 7 G,5- 1 	1 7 ce inipc.-„---y-ct.,+--  

1 

`sk 

- 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La Titular se menţionează,  în eazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţuIsoţia, eopilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

1!. Bunuri inobile 
1. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, ina şini agricoie, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

Natara Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie MOdUI de clobâaidire 

-I 
° 1 P 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coiecţii de artă  ş i 
nuinismatică, obieete care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 cle euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se afIă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Deserjere sunaară 	1 	Anul dobândirii 	l 	Valoarea estimată  

IIL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro faecare, şi buaauri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
an instraat 

Data 
instraivarii 

Persoana eătre eare s-a 
instraanat 

Forma _ 
anstrainărai  

Valoarca 

2 



Iv. Active finaneiare 

L Colqtqiri- şi depoite baucare, . fouduri de iuvesti ţii, formc echivalente de economisire şi investire, 
inciusiv cardurile de credit, dacă  valoarea însurnată  a tuturor aeestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Institaiţia care administrează  j Tipui 	VaIuta f Deschis în auul f 	Soldlvaloare la zi şî adresa acesteîa 

*categoriile  indicate sunt: (i) 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 anuluijîscal anterior). 

2. P1asamente investiţii directe şi împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  însuniată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N-OTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Eniitent titlu/societatea în eare persoana este 
ţ  Ţjp»ţ* I Număr de titluri/ 

actionar sau asociatibeneficiar de îinprumut 	 Ş  cota de participare Valoarea total
ă  Ia zi 

*categoriile  indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titiuri de stat, certijicate, 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 depăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 

. : 

NOTĂ : 
deara inzIusiN zele ailate în 

V., Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţfi enaise în beneffcful unuf terţ, bunurf achizfţionate în sfstcm Ieasing şi alte 

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

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

Credator 	 Contractat îia anul 	Scadent Ia 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa ţă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, iaelusiv burse, credite, garan ţii, deeontări de cheltuieli, altele decât 
ceie ale aagajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obieetul 
geaerator de veiiit 

Veiaitul anual 
încasat 

.Ttuar . 

*Se  excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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Vll. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înclieiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fascal, cu modificările şi completările ulterioare) 

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

Cine a realizat 	•tuJ 	Snrsa venitului: 
naeJeaIiesa 

Serviciul prestat/Obiectul 	Venitul anual 
geiaturevcnît 	încasat 

enii d  

1.3. Copii  
C2IJ  
2. Venituri dm ac1iiIi indq.rendenie  

2.1.Titular  

2.2. Soţlsoţie  

3.. Venitziri din ceda eafolesznei Lwm,rilor  

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţie  

4 Veninri din invesiiii  

4.1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

5. Verntnri dinpensii  

5.1. Titular  

5.2. Soţ/soţie  

6 Venituri din actit ăji agricole  

6.1. Titular  

6.2. Soţ/soţie  

Il 



Sursa venitului: 	Servicild presiatfobiectui 	Venitui anual I ChIC a realizat veuitui Iiii' rate, adresa 	 geacrator de Veliiit 	 intasat 
•.. Ve-~4kcpnezaiişi aryzji~ & ffm-oc 	

i 
/ 
7..L Tittgăffir 

7.2. Soţ/soţie 

7.opii__ 

8. Venitiffi din ake swrse 

8.1. Titu1ar 

8.2. Soţ/soţie 

%.3. Copiţ  

Prezenta dedaratie constituie act publie si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
earaeterld ineomplet al datelor mentionate. 

Datacompletării 

te-4.9  
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
	

Og/06 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 c?\---74:11/1 	 , avănd functia 
de 	c;( e 	la 	  

CNP   , domiciliul tecue.2. ,  

— 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

1. 'AsoCiat ,sau -ac ionar'la societă ti comerciale," companii/societă ti 
interes econOrnic, precum ş i membru in,asociatii, fundatii 

'flationale, 
sau  alte  organiatii 

Calitatea de ţinută  

institutii de 
neg,uvernanientaie: 

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

eredit, grUpuri de ' 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac ţiunilor 
1.1...... 

2. Că litatea de membru in organelc de conducere, adininistrare ş i control ale societ ă tilor comerciale, ale , 

	

regidor autonomc, 	comp tnidor/socict ă i,ilor mdl 	 ed omde, alC institutidor de crit, ale grupurr (1).ilo 	tercs 

	

. 	 . 	. 	. 	. . „... 
el'UllUIIIIC, alC UNOUni ţIlltil N:i u. unma ţmor (or I ale all1/1" Ulgagma ţ ia neguvernamemaie: 

Calitatea deţinută  Valoarea beneficiilor 
Unitatea 

– denumirea şi adresa – 
2.1 	 

L.atitatea  cle  IllelflUFt1 111 caurtu asoeurouor protestonate susau sintne:tie 

4. ( alitatea de r ăiembru in org:inele de conclucerc, admiu.isliare i ciontrol, retribuite 	neretribilite. 

puli4j4;,,e-,,,funclia3d,e ţinutU ş i-denutun ţ,a.parthbilui po4tic 
4.1 	---- 

Contradte; mansiV cele de askstent ă  jutibij`4, ebb:şultun ţă  juridică; con'sultri ţ 	ş i CiVii ţe, o6tittute ori afl ăte 
in derulare iat tirnpUl exercită rri functiilor, martelatelor ,sau dernnităţ ilor publice finantate dela bugetul 'de 
sta't, local ş i din fonduri externe ori Mcheiate cu soeict ă  i comerciale. cu căpital. de stat sau yuide st:atul cste 

 -,a.Ctionar,M4Oritarintinorita : - ' 
5.1Beneficialuldecontractnumele, 
p:rt-tiariele/denuillirea şiaciresa 

Insjtvja 
contractantă: 

ProcedLnprin 
careafo5. 

Tipul 
contractului 

Data 
îlelieietii 

Datba. 
ecitactului 

Valoatra 
totalăa 

1 



denul nirea ş i 
adresa 

incredinţat 
contlactul 

-- 
contracitJui, , 

, 
contractului 	i 

Titular... 	 ...... 
.. 

Soţ/soţie ............... 

Rudedegradul I I)  ale titularului 
............ 

Societăţi comewiale/Persoană  fizică  
autorizatWAsociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
civileprofesionalesalisocietăţicivile 
profesionale cu răspundere limitată  eare 
desraşoarăprofesiadeavocat/Organiza ţii 
neguvemamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul I se "inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţ • ută , 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 şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţ ii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

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

Data completării 	 ,S~ nătura 

c&2 .079  

; 	 - 	 • 	"." 	 t 	, . 	 ' 	 "f: 	""; 	 ; 	 "." 
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