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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/-/ (.71?0 	I (9  IY (-) 	 , având functia 
de 	Z iir-'731-41 7.6?21/1-  	la 	(,/,4 7 •k------ez 	 _ 

CNP 	 _ 	, domiciliul 7;  

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

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţ i 1n intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 

• Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tări. 

..1driş;a 	la toua Categoria' 
Anul 

, dobndirii â .. 	.. 	. 	.... 	.. 
Sii prafil a 

Cota-
pârte. .. 

..Modul de 
,dobândire  	

Tii ti larui 

----- 

------- 
----- ----- 

, 

* 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, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

1 	Ş;ill 	1.1)11:1 

—i • 
( ,ateo-oria -.' , 	.,' . .nu'l 

• . 
(1«.ă i.j(liri!i, 

uprafata 
Cota- 
att c 

• 0 
.111o(.1 u I ( i e 
dobăndit,e 

, 	, 
`1 .-itularul - 

,--- 
-------- 

i 
..... 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
produc ţ ie. 

*2) La "Titular" se men ţ ionează, 1n cazul bunurilor proprii, nurne1e proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	 Marea 	Nr. de bucăţi Anul de fabrica ţie 	Modul de dobândire 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarkii. 

I)eeriere .;u1nas -ă  Auul dobândirn N'lloa rea etiniată  

------ ---°-' 
..------- 

------- 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 

'.`ătura bunaltd 	 Td 	S021. eă tre eare . 	 , 
instră ina,t 	InNtr;nurii,j 	1:isa-ă inat  

1ralei'ea 
mstramarli 
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V. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare,fonduri de iuvesti ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  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 stră inătate. 

1ntitu ţ ia tai e administrear 

_ 

EPUP ş i adresa acesteia  
Dechis în auul o1c1/ aloare la zi 

- 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii sau echivalente, 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. 

1 	init 	JI1 	titlll/O(i 	t i k i 	ln 	ii 
;t ţ nat 	a.usociu/bcne!iciar de.•iuprunut  

lUHI ti 	(1( 	titlii i i 
tle .partaciparc 

- 
alu 	rct tottli l;t ,i _______ 

*caregoi.izle  indicate sunl: (]) hcrlii cle valoare de%inuie (litlw-i de stal certjicate, obligaţiw); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi coineiciale; (3) îrnprvmuriri acordate în nwne personal. 
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3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care îusumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate 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 dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ăinătate. 

( rid,tor Contraci il în anul 	Sadent la 	 iloare 

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, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

( 	ini 	j i ilii it 	.ii itu 
Sui 	iiiiitu1ui 
nunielc, adrci 

ii 	ii iul pret it101)ii i 1 u I - 
ociienitor Je Neiiit 

ii initui aual 
încait 

1. 1. Titular  

1.2. Soţ/soţie 

1.3.Copii 

*Se  excepteaz ă  de lc.i declarare cadouriie şi irataţiile uzucile prirnite din partea rudelor de gradui I ş i al 11-lea 
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vII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de faniilie, realizate în ultiinul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

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

Cine a ieahLat veiutul 
Sui.sa venituluii 
iiuineie, adresa 

Serviciul prestat/ObieLtul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1. Veniiuri din salarii  

1.1.Titular  

1.2. Soţ/soţie  

1.3. Copii  
- 

2. Venituri din activit ăţi independente  

2. 1. Titular  

2.2. Soţ/soţie  

3. Venituri din cedareajlosinţei buirnrilor 	 .. 	 . 	 • 	 : 

3.1. Titular  

3.2. Soţ/soţ ie  

4 Venitiiri din investi$ii  

4. 1. Titular  

4.2. Soţ/soţie  

.5 	Veiuturi din penii  

5.1. Titular 

5.2. Soţ/so ţ ie  

6 1 énifuri din acliv2tăţz agi icok 

6.1. Titular  
....... ......:.........: .................. 

6.2. Soţ/soie  
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din preinii si din jocuri de noroc - 

7.1. Titular ---7 
_.--- --- 

,-- 

7.2. Soţisoţie ,-- 
, 

7.3. Copii -- 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

,-- 
8.2. SoVsoţie ,_----' 

8.3. Copii 
 

Prezenta declaratie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completă rii 
	

Semnătura 

U(9  
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

, 
Subsemnatul/Subsemnata,- . 	71-:4g-6372/ - -i0A/Li7 	. 	, având fune ţia 

r de A_WA-7/-7e_. E/5 0 ' 	7 	la 	(M17  . 	, ? 
CNP , 	 , domiciliul 7–c-=`,./(,',  _—  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. ASociat,sau actionar la societă ti comerciale, eOrnpariii/societă  
interes econontic, precum ş i meMbrti 'in asociatii, funda 

Unitatea 
– denumirea ş i adresa – 

.1 na ionale, 
ii satralte  organiza  

Calitatea deţinută  

institu ţii 
ii neguvernamentale: 

de 

părti. 
sau 

de acţiuni 

credit, grupuri de 

Nr. de 
sociale 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a ac ţiunilor 
1.1 	 

Calitate.t de mem bru in organele de eonducere, :.tdministrare ş i control 
regidor titionotne, ‘,,tie compandlor/societ ăţ ilor natiowde, ale inslitutiilor 
economie, Ile ',Isoeit ţ iiior s:iii I -u adiatiilor ot i Ilts .11t or organiza ţil neg u N ername 

ale 
de credit, 

ii tale: 

societătilor comerciale, ale 
ale grupurdor de itidere\ 

Valoarea beneficiilor Unitatea 
– denumirea şi adresa – Calitatea detinuta 

2.1 	 

(- 'llitatea de ,membru încadt ul asociatlilor prol -esionale 	sindicale 

4. tabtatea de mernbru 	organele de coildueere. administrare 	 retribuite situ neretribui ţe. 
A.ktiikuLe,ilLeadrulmartidelor oolitice,funetia.detinutli si denutnire,,:oartidalui, 
4.1 	

----------- 
---' 

5.Contraete, hiclusiv cele de asistent ă  jhrhliCii, consultantă  juridica, consaltankă . si civile, obtinute ori aflate . 	 , 	. 	, 	=. 	 . 
in derulare 'Ot timptd exercit ării'ftnieţiilor. nmndatelor sau demnit ătilor jitiblice finantate de la bugetul de , 
stat, ›local si din foridari extente ori :incheiate cu societ ăţi comerClaie cu capital de. Stat sau uncle,statul este 
ac ţionar.:ntajoritarhrtiJaOritar,: .„-. 
5.1Beneficiatuldecontractnumele, 
p.mumele/denurnitea şiadizsa 

In~a 
contractantă: 

Proceclutaprin 
cateafost 

Tipul 
contractului 

Data 
Incheietii 

Dluala 
contractului 

Valoap2a. 
totală  a 

1 



. 	. 

	

CleilL11111112a Ş 1 	illeredl 1lai 

 adresa 	contiactul I 

, 

1 
C011iilICtLIILli Î 	contractului 

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

r- 
— ..._— 

Soţ/soţie...............  
, 

, ,7 

7 

Rudedegradul I i) aletitulatului 
............ 

/ 
, 

/ / 
/ 

Societăţi comerciale/Petwariă  ftzică  
autorizarWAsociaţiifitmiliale/Cabinete 
individuale, cabineteasociate, societăţi 
ceprofesionale san societăţi civile 

desfaşoară  profesiadeavocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/Funda ţii/Asociaţii2)  

profesionalecurăspundere~care  

ţ )  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  si copii pe linie descendent ă . 
2)  Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contr ăct unde, prin calitatea de ţiriută, titularul, 

soţul/soţia si rudele de gradul I obţin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul Impreun ă  cu soţul/soţia i rudele de gradul I deţ in mai puţin de 
5% din capitalul social al societ ăţii, 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 
	

Sem n ătu ra 

JO, 	2-t219  

. 	 , 	 ,s; 	 ••• 	- 	, 	• • 	• 	• '• -ts. 	::" 	
• 
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