
DECLARAŢIE DE AVERE 

'"" ;ubsemnatul/Subsemnata, C 17717 112. ;:(/.::://8 , având funcţia 
le {'olislul3/l- III 0/j~"1' /(:"(./"c,I2/7/J/1 

:NP ~tOC6QI:)3100U, ,domiciliul >JLjf /1,6,'(/ ('vO J7t'/1(,!:.o{7f't7Jfi
) 

'unoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Calsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 

:ii împreună cu familia II deţin următoarele: 

*') Prin fami Iie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv celc aflate in altc ţări. 

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

*2) La "Titular" se menţionează, in cazu' bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
il' in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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, Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spatii comerciale/de
 
,ducţie.
 

-2) La ;Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
 
În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprictarilor.
 

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

re sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

\ 

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

nnismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţiomll sau universal, a căror valoare 
sumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
:imele 12 luni 
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IV. Activc financiare 

1. Conturi şi dcpozitc bancare, fonduri de investiţii, forme cchivalente de economisire şi invcstirc, 
du.j" cirdurilc dc credit, dacă valoarea Îusumată a tuturor acestora dcpăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele atlate În bănci sau instituţii lin:mciarc din străinătate.
 

,------1-
-j-----~+---~.~_._-j 

.L. ~ _' 

i 
I I 

- I-T----

j--  L .__
. -------_.._-~ 

'Calegoriile indicate sunt: (l) conl curent SUII echiva!enfe (inciusiv card); (2) depozit bancar- sau 
hivulente; (3) fonduri de investifii sau echivalcl1le, inclusiv fonduri privale de pensii sau alte siSleme cu 
umulare (se vor deciara cele aferenle anului/iscal anlerior). 

2, Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de pială însumată a tuturor 
estora depăşeşte 5.000 de eum 

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

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

----.---1----------1 

-----------------+----j---------t- 

--------------t-------t--------f---------i 
______L ---l  . ~_ ------' 

'Calego.eiile indi~ale sllnt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificare, obligaţiuni); (2) 
ni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 



I
'WEN'TM"HIr'- >-- t 

" 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
m: 
........... , , .
 
............~ .
 
.. ·N·o·iX:..·.. ·.. ·· ·· ············· . 

Se vor declara inclusiv cele aflate In străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

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

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

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

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'Se exceplează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi allJ.lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizatc În ultimul an rlScal Închciat 
(potrivit ar!. 41 din Lcgea nr. 57112003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1.1. Titular 

C197m71 
1.2. Soţ/soţie 

( fJ7filt 11 

1.3. Copii 

I~ [Olll 

\ 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/solie 

3. Venituri din7:,~lJiItedfolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

l.2. Soţ/soţie 

1. Venituri din investiţii 

L1. Titular 

.2. Soţ/solie 

. Venituri din pe:n~....~i,-i ---~_--~---------~,------------r-----

.1. Titular 

2. Soţ/soţie 

Venituri din aotivităţi agricole 

1. Titular 

- ~ ~, ', -

2. Soţ/solie 
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

------------J--~-------!_------_+----__1 

8·.rwit'Yj4In.f:rli.~. surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatca sau 
:aracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

...??t....P.{: ..?~lf.:.
 

Semnătu a 
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DECLARATIE DE INTERESE, 

SubsemlHltul/Subsemnata, C 1-/ ~//)/111 

de t iI// 'c, i' '- i "r.ci! j C / ';')!IU(;i la 
r')1'- - ~-,.. ~" 

CNP .... f tiC6 G- j j %<' i' .lei ,domiciliul 
j i/11 2 iL}/ 7/.' (/;0 i(;7âli , 

cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal priviud falsul Îu declaraţii, declar pe propria răspundere: 

,având funcţia 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

1.1. ..... 
------~--------'--f-

/
/ 

( 

Calitatea deţinută 

------1-------1----

2.1... _"-'_. _ 

~------------------..-.:-,-------

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

+-------~---

f--------------,-----------f------- . 

Or? 7I~,!d191 ti L~_ 
-"=-'-''-'-'=~_ >'"-_::_ &() 12,,(ti> /'7((:!.' . 

L . ---'--_._---_._

--- -----._--

'Ş, -ţonl..)I~ţ~rÎÎlc' llsiv:S~îA~~~IIlS is. le!, ţ:i aIl fidică, ·consullanDă ci uJ;i~i~ji,cp1Î~u lţa,!) t~.!Ş(~IV !j~,'{),~t{6~!iq~j~â:ru 
Î~-âc~ul~~~!n::ii,ţpFI.;6.~e'ttltării luil~ţiilq~~·::.uiandate~o<s~.~.·#~mri;i,t~fi!~~~p~fni:f1i!.~lMit~t$.;"~iJ~~~i~~1 
~ţaţ,.loc;i1ş'~m;;foilg\lnextcrnţ Q~! JnetlclUtecu socletatl;comerc'';l-le'cl1 capItal i~estat\Sau, UH~li.~ţa.'!lLE 
·~:cdpii~~t'-ml)l~(jH(ş~ţliUit'~~6~lţ'4.r~tj'~~~~~)~~~;5 . ;,.", - ; .,". ,,';;;;;:,~A-t~1;} ;~~;'" il' t.;;r ---~i~::~~_<~,~_,~::~}:'-~.~~~,,;~~;~:~;{";,'\;,'".~j;i-:i:"~-:Y<",~)f~>,1~ ·t·<-.:;~ __ 
5.1 Bereficiarul00 contnrt numele, Instituţia l'n:=lum prin Tipul ~-I iJ&a I Dumta I Vakxm 

w:::=ume=le1del111mireaşiadresa CXlI1lm:tantă:_ earea fost_ cen~& Încheierii contm::Iului tola!ă 
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/ 

, "
 
denwnirca şi 

ah:sa 
Înuwin\ll! 
UXltr"dctU[ 

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

... 
il" - .._---

, 

SoVSJ!ie ............... 

---
Rudede graiul I'J aJetituJaruJui 
............ 

SocielăJi ccrncrciaIe! f\'=lnă fizică 

autDlizatăI No;ia(ii familiale! Cabincte 
irdividuale, cabinete <ro::iate, ::lXictă? 

civile pufesiooale SlIll9XÎelă1Î civile 
putl:siooaleQJ răsp.Irdere limÎ1lltă care 
desIll;mă putesiad:avrx::<t/ Qwniz:Jţii 

neguvemamentJl!e! Fundaţii! MleiapP 

f~-~'" 
-

crntractului 

\ 

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, 

soţul/soţia şi rudele de gradul l obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăoilor comerciale pe acoiuni la care declarantul împreună cu sooul/sooia Oi rudele de gradul I deOin mai 
puOin de 5% din capitalul social al societăOii, indiferent de modul de dobândire a acoiunilor. 

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

Data completării 

O'.b....c::.t..;..212li... .. 
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