
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsernnatul/Subsemnata, 	- 	 01' 11 1`711 	având funcţia 
de 	OCO.Si E-12 	he(?)trit»-1 .1—  	 la 	UP-G-  i`OUPlie.jPkit 	7- oucar  

— CNP   -", domiciliul TE:We  

cunOscând prevederile art. 326:din COdul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
-câ Irnpretină  cu familîa l)  deţin urmăioarele: : 

- 	. 
*1)Prin familie se inţelege soţuf/sotia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 
, 

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

Adresa stti fdIla ::alegori.:t* 
Alltd 

t_1(>1)ândirli 
Suprafittn 

('ott- 

_itnrte 

Niodul de 
(1ot):-.1 	ţe 

Titukind 1 

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

*2) L,a,"Titular" se menţionează ,:in - cazul bunurilor proprii, nurnele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilOr in coproprietate,:cotaliarte si numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 	 - 

NOTA 
: 	Se vor declara.inclusiv cele aflate in alte ţăris 

--- otn- 	Modud de 	. 
1 	iowa 	 TduLtt td - 

. dobâtidird 	 rte j doWindire 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii cornerciaie!de 
producţie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunuri1or proprii, numele proprie ului (titularul, sou1/so ţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cotaparte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatricul ării, potrivit Iegii 

Nitti r • 	M:rci 	N r. (Je 1)tic ă  i Anul lie lliciiic \ l (tlu l 	le di,1iii tlire 

Moickv OO  

_____________ •_____________ i . 

• ______ _________ y 

•2. Bunuri sub formă  de inctale 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 dac ă  ele se af1ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 	 • 

111. Bunuri inobile, a căror valoare depă eşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

	

ultimele 12 Inni 	. 	• 	. 	. . • 	•. 	• 	• 	• 	:• • 	• 	. 	. 

N iu l 	tIIIII i 	T 	1 i o iu 	 L 	i 	F riu 	
111 

	

i tatri i 	nsti—  iiari 	 în 	ă inat 	 ii1 ră i i ii 



Iv. Active financiare 

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

NOTĂ : 
 

Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

iIl slittifla Cl•C 	(iflli ilis i rca va 
D"C Il i 	îii 	tl UIŢ  o1(1!vloJFc l 

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

2 Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  însumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000de euro • 	: . 

NOTĂ : 	 fl 	• 
Se vordeclara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

1:nitCli 	ă iea în 	rpe 	-n:tte 

- 	 ! 
!l 

• 	
•flfl 	

• fl• 	

: 	 • 

..,.iŢ Nuiîr 	1itslri/ 
IIJ) 
 i pa i 

= 	fl  
ori tot1 

fl 

- 	 fl 

fl 	

• 
fl 	 fl 

fl : 	
.. 

fl  

*gjjjJ indicate Ezznt: (1) hdriii de valoare deţiizute (titluri de stt, . cerlicate, obligaţiuni); • (2) • 
acţzunz saupărţz soczale în soczet ăţz comerczale (3) îiizprvrnutun acordate în rnine personal 

fl 	 fl 	 .3 	fl 	 fl 	

•fl 	
fl 	

fl 	

fl 	 fl 	 - 	 fl 



3. AIte active produc ătoare de venitnri nete, care însumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aate în str ăinătate. . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii einise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing şi alte 

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

NOTA 
Se vor declara inclusiv pasivele financaare acumulate în str ăinătate 

)F C(ltICt 	ÎUIUU1 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoaue, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, coinpanii/societ ăţi naţionale sau 
institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
eele ale angajâtoru1ui, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

( lfl1 a 11 1ll/Jt 	(JiJtUI 
uj.,a ţ iu1ui 

uuuiek, i(I1&a 
r 11luI 

Ji4.Ill4H(i(.(fl1[ 

Venliul IHU iI 
1114. it 

• 	1.1.Titular 

1.2. Sosoţie  

1.3. Copii  

Se excepleaz ă  de la deelarare cadovrile şi trataţiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 



VIL Venituri ale declarantului ş i ale menbri1or s ăi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind CocluI fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 	• 	 . 	. 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

. 	 HT 	vciii11ii i: 	crviciu 1 prL11J( )bicc i l 	\ ciii ui a u tial 
• 	(uc 	ciliii cnituI 

utnk, 	ca 	 giieiatoliii 

1.1. Tituiar 	 : 

1.2.Soţ/soţie. 	• 	 • 	 .. 	. 	
. 	•: 

1.3.Copii 	 : . 	• 	: 	 __________ 

2 eniuri hn activitz independerne  

2. 1. Titulr 	 • 	 ____________________ ____________ 

2.2. Soţ/soţie 	 • 	 _____ 

3 JenzIu i din c/iufolosinlei , unun/oJ 

3.1.Titular  

•_______ 	 ___ 

32. Soţ/soţie 	• 	• 	• 	 • 

4 Jeni1iuidinznves/i(ii 	 - 

4.1.Titular 	 • 	 ______ 	________ 

4.2. Sosoţie  

21 

5. 1. Titular  
• .•• • . • _____ 

5 2.SOţ/OţjC 	 : • 	
: 	• 	 _____• 	. 

6 cituii drn acIIit ă zaJ  

6i.Titular 	 : _____________________ 	 • 	 ___________ 

62.Soţ/soţie 	 : 	• 	 • 



■ 	 Serviciul prestatiobiectul Venitul anual 
ine z) realliAt 

\111111C, 	 generator de venit  
7. Venituri din premii şi din jocuri cle noroe 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 	  

	 1111!   	

7.3. Copii 

• 8 Venitun din alte Surse 

8 .1. Titular 	 -  

• 11.11~111111ek 
82 * S°Vs°ţie  
8.3. Copii 	 •1111~11111111 	 

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

Data completării 	 Semnătura 

	 M/lf  

• 



'21177 '/ 
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	G Ăt-(or2.6d--iu 	Rţiff --Port 3 b49-- 	, avănd funcţia 
de 	  la 	uffi MtirlitoiL)L 	'TE-ct-‘o  
CNP 	

• 	 ,doiuiciliul TC--- eucĂ  •  

.eunoseăud prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul 1n ,deciaraţd, deelar pe propria răspundere: 

— 1. .-‘ şocial sau te ţ iona ţ -  la ;4- ) eie1 ăţ i eowereiale. eurn ţ iani ţişockl-a ţ i na -ţ ionale, ii1 titii de eredd, grupuri de 
• catel - 	econotţile.preeum ş i inend)ru n, jtiOc a i , unda Iii sau alteorganiza 	ne‘ ef 11 amentale: 

Valoarea totală  a 
părţilor sociale 

sitsau a acţiunilor 

• Unitatea- 
• — denumirea si adresa — Calitatea .deţinută  

Nr. de părţi 	• 
sociale 	sau 
de ac ţiuni 

1.1...... 

Inal ea ic niend)ru in 	 condueere, adnunisirare ş i 4.-ontrol ale :ş-Cieţeia ţ ilor cornereiale, aic 
regiilor autonome, ale companiiiorisocictătilor naţionale, ik in ş ti ţ u ţ iilor de eredit, ale p,rupurilor de inlereN 
econonde,:ile ioi ţiiIorau funI4jl11oji1 ik a),Id ţ- organiza ţ ii nle,guv,ernanyentale:  

Unitatea 	
Cal itatea deţinută- 	Valoarea benefiCiiior — denumirea si adresa — 

2.1 	 

3. t'alitatea 	menkbru  ead -T 	Qiilorkproteişionale şksawşişţdical< r 

. 4. Calitatea de mernbrn -n or2ne -  de contjt:lee:‘,MIdnjud şisare ş i cordroi,?';''1 -:-. ibuite san nelVţ riOile71 
delinflfe `Iii  cadrul paftitie or4poii4,4:e,_Ineţia de ţi 	'1.14 dequinii-ealc.irlidulldY/,ş ,:i:  
4.1 	 1 

.-3. Conir2 c1 ,2. ineIr ş iv ce le de!aş i ş ten ţ  jaildic,i, con:,,u lt.ddi i•ii•idie;i_ e:;n ş..,iiil,t-in ţ i:1 ş i eiN ile, i.k>tiin ţ»dx 7̀ 44 -i :41att 
-in dernhire Îll tdipul_e)ciei11-ii fune i ţ io.,.-, Iv.-,uulatelor :,,,:in deinuit'..dikn .  publiee ţ inali ţ 'z li.. 41. la 1 -41 	 ţ ul de 

1„ loca.1 ş i din 1 -41.nd, 	1_ ,e1". , 	, ri 	hela ţc :.-a %oese ţal conIcrele •.:n eapita? de ş i:, ţ  ,‘.<1.41 unde :‘,4a ţ a! e ş le 4to 0 
;-,,,5',.f  

	

1 avioriL• 1 /a_ipc  1 ii:tr: i.1.,., 	-4,5_ 	, 	_  
5.1Beneficiatuldeconttact mnele, 	,_ Instituţia 	1 Procecluraprin 	"Fpul I . Data 	i Durata 	Valoarea 
penutnele/cienurniteasiadresa 	 contractmtă: 1 cateafost 	conhaciului . incheiuii 	omtrartului • 	totalăa  



denumitea şi 
adresa 

incredinţat 
contractul 

contiactului corkactilui 

Titular... 	. 

r-----, 
--- 

SCSI/S4e  • • • • • • • • • • . • ••• 

— *--- 

Rude de gradul I I)  ale titulatului 
... ...... ... --- — ___ 

-- 

Societăţi commiale/Persoană fizică  
atitorizată/Asociaţii familiale/Cabinele 
individuale,eabineteasociate, sociefali 
civile profesionalesau s3ciefăţi civile 
profesionalecurăspundere~care 
desNoarăprofesiadeavocat~ 
neguvernamenta1e/Fundaţii/Asociaţii2)  

l)  Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2)  Se vor declara nunie1e , denumirea ş i adresa beneficiarului de contract Unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreun ă  cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, 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 completărb 	 • Semnăhirq. 


