
DECLARAŢIE DE AVERE
 

, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind ralsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familial) deţin următoarele: 

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

I. Bunu ri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 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, solul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cOla-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări.
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• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantA; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

·2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sOţuVsoţia, copilul),
 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coploprietarilor.
 

Il. Bunuri mobile 

1. Autoveblculelautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supUse inmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub [ormă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de. cult, colectii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau uDlversal, a căror valoare 
Însumatll depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: .. IRo '" 
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe ten\Onu mameI 

la momentul declarării. 

. I d p··eşte 3 000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in111. Bunuri mobile, a căror va oare e... . 
ultimele 12 luni 

2
 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea tnsumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

'Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

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

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt' (1) hârtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
ac/iuni sau părţi sociale in societăţi come rciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

................................................................................................................
 ..........................

::: :~: 6:;i··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::. 

Se vor declarn inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Datorii 

Debite, ipo!eci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 
Isemenea bunun, dacă valoarea insumată a tuturor aceStora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale; regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro· 

I.\. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

"Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al ll-lea. 
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VII. Venituri ale declarautului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal tncbeiat 
[potrivit an. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificArile şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 

Se vor dedar. inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1. Venituri din salan'i 
-. '4' r ~" ' 
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.-." "1.1. Titular icNM.eu tJm..;/€zdc ~U .lI. 'loa
1.4; ~ FCLbP ,e;<-MN 

I 1.2. Soţ/soţie CIrf/J~" E-t-o.e~ 0~jJ.nU 
{;p-ooo

MI<! . /F<.~.e/'-1frN 
1.3. Copii 

2. Venirurl dirt acttvit4ţilndependenle 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/solie 

. .. .. -,

3. Veltilurl 4in c~".aJoIDs~'lil bU1ltlriIOr '.~•. ' •
. 

3.1. Titular 
, 

3.2. Soţlsolie 

> " ',,'4.Venitl!ri dÎil"'nv~· 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/solie 

:~". ""'-f-;~ '~p' ~ fi' 1;•5. Venilriri dilt-ptrisit 
5.1. Titular 

5.2. So\lsolie 

6. Veniiuri din activităţi agrioole 

6.1. Titular 

I6.2. So\lsolie 
___ o 
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'.1. Titular 

1.2. SoVsolie 

1.3. Copii 

~. Vellituri din alte surse 
U. Titular 

S.2. Sot/solie 

8.3. Copii 

· )QtUrl (/in PTtltţli şi ăI1l jQcuri de norI'JC 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rAspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
~aracterul incomplet al datelor menţionate. 

SemnăturaData completării 

3/. oS. UJI';ţ- .............,%J......
..............................
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

SubsemlMltul/Subsemnata, G1I.etbeV LlA-NI fCt;1- (;( EAJk , având funcţia 
de CO{llS/UEe- fJPEfdOl2. Ia jt.ekc.7?l+ fI. 4&.e.tCUt.T/}ltl'r ~<:.I.t1€@N* 7&~ 

CNP .leUYl.J0 /2. o't '3 9 _, domiciliul ro &JOft!{ .IJ E v~c, rl/2 . CA-P. G/I€NC&Ir
6L· ~~ I ~C· h I ~T. .{ I M 'S, {?kJ. 7P1EoVHI1I - , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Calitatea deţinută 

1.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni i/sau a acţiunilor ____-+ ~+...=~=c'......+-"~~==~ 

2.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

1--------------------------+ ---.-~---____j 

.s. G'ontf.ae(~, Înclusiv cele de asistenţă juridică, consultanOă juridică, consultanţă şfcivite;obţlitu~e'Ş~~Q.jt~ 
. în.derularein tinipul. exerdtării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilo}" publice finanţ;!te de ,1~!b!cÎgeţiil!'(l~ 
stat, local şi din fonduri externe ori încl1eiate cu societăţi. comerciale cu capital de statsau unde:stllJllhistl 
actionar: ma'"uJ;Jta,r/miq,Qtitar: _, _ _ .u" ;,. .~- "·l,!.,.>~;,.~ 
51 BereficiaruÎde con= numel~ j-'n.9ituţia I Prccedura prin I 'Tipul I [)dta l' Dumla i---Valoorea 

luneleldenumireaşi 2dJesa l---"""buctantă: I care a tOs! J contraeu,llIi incheia;; OJntrrau1uJ . totală~I 



'C~~ 
)()YSJ~e ........... .... 

\udedegraJul111aJetitularuiui 
•••••• "0 o, 

>ocieliiţi ccmerciale' Pe=mă fizică 

llJlOriZlltăI Asocialii fumiliale/ Cabinete 
rrlividuaJe, cabinele <ro:iate, roet'iji 
:ivi1e protesimale sau ~ielă\i civile 
rotesimaleOJ răsjxlf\':lere limitltăcare 

les1B;mă profesia de avocati Oy!nizaţii 

~ernamentalel Fundaţiv Asxiapi') 

fituiar ...............
 

1) Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
ţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
cietăOilor comerciole pc ocDiuni la care declarantuJ împreună cu soDullsoDia Oi rudele de gradul I deCin mai 
IDin de 5% din capitalul social al societăDii. indiferent de modul de dobândire a ac[iunilor. 

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

Data completării Semnătura 

.2LeL...!:P./I:::....... ....................~ ..
 

denumirea şi I i'ocredin1lll OJ!1tractului 
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