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DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, C/}/1/l J0/ IOd , având functia 
de ('0/"'>, ",/Jd la Q!il.l;cri,J /?IZ,Jn?, /I(;tl,'c ..u'v,ltj ,-"'-I/..~{)K.ltl1tJ 

CNP 15'lo5)0 15~ '20':; , domiciliul 6 l2tfri 4 - /I:-I4;:~lllf&/./ 
<;'lOS B l1cul«;'<;U' Ilr, lQ 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familial) detin următoarele: 

'1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întreţinerea acestora. 

'. 
1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele anate În alte ţări. 

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

'2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunuri lor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

1
 



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
produqie. 

*2) La ;Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietale, cala-parte şi numele copropriclariior. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şlliupe, illhturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse ÎnmatricuJării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismalică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ 

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

L- -.L.. ~__~ ---l'---- .....J 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv ctrdurile de credit, dacă valoarea însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

'Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv curd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) jonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv jonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aj'erente anului jiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de eu ro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi parlicipările In străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt. (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

aCţiuni sau părţi sociale În societăţi comerciale: (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an; 

.............~ .
 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate'În străinătate.
 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanlii emise În beneficiul unui terl, bunuri achizilionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fală de valoarea de pială, din 
partea unor persoane, organizalii, societăli comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
institulii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de elJro· 

~ ,·t~iţJ.tl.r ,~~....d' ?i~1ilii:rr'" <Ti~~~,.',.,,", '{II,:.s.I"~"4 htv;ff'f~r ~;.J, 'q ·~h.-j . 
'f'~":.l·\'t'MQ .' l,i(rt' j>l\4ţt .' ;', ~, •. '\" ;~ ~VhY ~!,fl, :'-(;. ; 

_~.,,%. ,"1\" '" )!(P"" .~~ > " , ''', ,..,,~'lN~~""~·~-~lii;~]''''''''·'~.ll'!·<0··' • 

,fi • it ",~, Jl"," ;« Y\I""""'·"'''!:..-'-d , ".: 
'b ~ .• ~.;. *-~j~",,~~:G.~ « •• ifl~lM~?~ţ~~ , :.1;,0 Il ~,J:% "~~ '~~i

"'-""," _.~ .. _ {jo '" """""" .. .k '" ,. 

J.\. Titular 

1.2. Soţ/solie 
I 

1.3. Copii 

I I 

·Se exceprează de la declarare cadaurile şi rraraliiie uzuale primire din partea rudelar de gradul 1şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTA:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

~.(; 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

('11 11!?; I /0/'1 ('. /fA, 113 ~l:.; 12114," COti'>, 1-(';12 77. Hl
1.2. Soţ/soţie 

C/f 1115/./ /111,.21. 'fllJ.1) <;'I:>C '-15 ,) - (."J (J-r,,1 ,', ''> 1'1= er.Jlt J(. ~')b 

1.3. Copii \ 

2. Venituri din actIVităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/solie 

• 
4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

C:,111/3"'; /'.:itl /) ,:>,', f- S l./?;'vp,J Tii :I.2.P o 

6.2. Soţ/soţie 
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri dina/te surse 

8.1. Titular 

'.8.2. Soţ/solie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 

caracterul inl'Omplet al datelor menţionate. 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completării 

....}1... .ti.$.:.. ?:'!.I.1::.... 
se~tura 

..............'t?::! . 

6
 



--------

DECLARAŢIE DE INTERESE
 

/od • având functia 
DfIIITe]"''' J'13,ljll~ tf (,1'f'W..tltM. IÎ;:q;-<2'ltl~,I , 

elllrtT,1l .. '1/::&{_~OII,/4J,/ 

L;nitatea, l' d'" 

.-_.._~_ ... _--+----_._--+------

. . dea'laica eţmul<t - denUln,rea ŞI a resa .
........__.".. ···_.-_··,,·.. _--~·_ .... -I-..· -..- _.... - ..._

1.1. ..... 
~~~--I-.----+-----

\_._-------+-----_... 

'-'I-'---'--"-'-~"-~--"--

f-~_._-,,---. 

IUnitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor .. denumirea şi adresa - . 

2.1 ...... .--.--.-- ._-----_._---1-

... --+ . ... -.._......---_.... 
--_......_--_.__....-~.. ,. _"_O • __ .• __.,_-------

'~'Ii!'r 
d

, 

os.. f 
3.1...... d/::tfl~ll(J r/'i/), (Al/Tr.)U.t/ ~(jCMT,p/21UI!::._~c:.:.. _ 

!/)bw)Ot~~ __it Ao# C111·I~Î2.-
-- ---------~- -- --------_._-.- _ .._~--- --------_._-"----~ ------------ -----_... --------- ...__ . ---_._-------

4.1. .._.....~~_ ..._-_.- ......_.. _

._--_._~_.._.-- .._.......-._.. "_ . .-..-._----,, .. _.... _...... _----_._--------_. 
c--=-"CT-,...,.--o---c--'T"'-C--.-.....--....~-_._-- ..._.- .._ ..-- .-. ---c------,.".".-=c~,~ 

S;lţonl\i':actejinclus~vcele de llsistellţii juridică, cOllsul!all Dă juridică, consulţillllă ..~I'c~vJI~;~~~f; 
În der,ulareÎn fim/iu.J.".exercitării funcţiilor, mandatelor sau dellllliţăţjlor 'publice'finllnt~teA:!:ll'il 
sIlit, tocai şi din tQui:luriexterne l)ri Încheiate cu sllcielăţi comerciale cii capital (j,est\ltlşll.~:UM 
lI.ll ' u.a~,.i !l'i'!ltlj'''.~~li';ll.lţl\'':·. ' ,ţ '..• ,1);,d;,i~ . 

~::::~i:I:une~_.__~~=~ ..I~~~:~n~Ioo~~lui î~:ii cm~lui 

) 
,.. 1 

I 
Vah 
tola!: 



--

_____________ 

fltl.liar ...............
 

.
 
;oţI' .............
$ 

{ude ~ grndl.llll) ale titularului 
...........
 

locietJ1i ccmerciald Peoomă fizică 

ll.I1lJlizatăi ~i fumjliald Cabinele 
rdividua1e, cabincte a.w;;iate, ~iCtăţi 

;iviJe profu'iiooaJe ~ ~ietJ1i civile 
)(1)fesionale eu lă5pJndere Iimi1ală care 
~profusia~avooW Orglni74i 
legUvemamentaiet Fundatii! A=iaţifl 

denumirea şi îrm:din\3l 
a.lresl cOl1trndul .

I-+---_.
I 

, 

I-1 
!



J '. 

contnr.::tului I \Xll1tridUIui 

... 

- I -

1) Prin rude de gradul! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

lţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
IcietăD ilor comerciale pe ac[)iuni la care declarantul împreună cu soOul/soDia Oi rudele de gradul 1deC in mai 
Jl"1in de 5% din capitalul social al societăCii, indiferent dc modul de dobândire a acO iunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
Iracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

~J. 05· ZJ 11 ....: 
sem~ra

{1';;.j .. 
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