
DECLARATIE DE AVERE 
.. , 

SubsemnatullŞubşemnatll, MIH2-If I/N4-- _._ ~ . având funcţia 
de f,./ 6-12- b tJl2. Ia lf1fJ / b CEO teN../-X/. , '. 
CNP J.r~_QJ) .2.f3J,004? .<.'omiciliul ./J:crXWIJ/?/,f-, ./'172 ,[}VN,f/2V', NR,22<! i 

l:,L . g II; Je /1- , #. It r ~ T . .f2. , ~' _ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii. declar pe proprie răspundere 

că Împreuuă cu familia') deţin următo'lrcle: 

OI) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in Întretinerea acestora. 

1. Bunu ri imobile 

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

__~_---l__~__"-_~---L~ -L --' 

• Categoriile indicate sunt; (1) agricol; (2) forestier; (3) inlravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri: 
extravilane. dacă se află În circuitul c'ivi!. 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bllnw'ilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia, copilul) 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cOla-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

f-----------+-~----j--



• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse Înmatrieulăl'ii, potrivit legii 

'.
 

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

numismatică, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural lIaţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile afbte În proprietate, indil~rent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeştc 3.000 de euro fieeare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 

ultimele Il luni 
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IV. Active financiarc 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre şi investire, 
inclusiv cm'durile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

.
NOTĂ
 
Se vor declara inclusiv cele ./lnate În bănci sau inslillili i tinanciare din străinătate.
 

'~----------+-'----+----+-------+--------------l 

'Categoriile indicate .luni. (1) cunl curelll .\UU echivalcnl" (inclusiv "urd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclu.\iv junduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele q(erente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordatc, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investi!iilc şi paniciparile in strainătate.
 

---.._---- -----.--+------------1 

f___~----------------+__----f___-----+-------_j 

I------------~-

-~.__... 

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare ue/inule (Iitluri de slat. certi/icate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale, (3) imprumUluri acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, carc Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

., .........,. .it. ..... ,.
 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate 'în străinătate.
 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată '1 tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulale În slnlinălale.
 

f-------------f--------------+-

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, inclnsiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale augajatorului, a căror valoarc individuală depăşeşte 500 de cl,ro* 

,-, ~~' VAh::g'li ,,~'''l,~''Vl" I V' ~,"l!'t,~' ';',;7,"" '\·"",,,cW· ".ţ~".~~t:lii:l""~ 
, ,~••", ~ ej,' '~!(' ~ ~*r~}hi''' Jitţ ' ., ...I~:H.\' l. ~'i~ I :{i'::',., h :~'.'., lhd "~' ~'l, j, "~~it· 
"~'o\ ,1'1"'q'I;~:' V,l,:~, li.,l'dll '1'\ ,1'<"'.'- " ;,;;m,'''' ,l!:t( "~ "", r)·· 

' s~ ~~'~""~'" '. );lr",",}~. ".' '."~".l~~._ '0~,,~~::"~L~~~O _ ~ij\jijI_ ~,,,_ """",,,,,-~ ,""'1 

1.1, Titular - - -
+----------_. 

-
1.2. So\lsoţie - --

II 

1.3, Copii 

I 
- .. 

_. 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi al 1Nea 
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I 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal incheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Cadulliseal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOŢ~: 

,1 v:enituri din sa arii
 

1, 1, Titular 'i,IM~
 

"VjV,J.. 
1,2. Soţ/soţie sJiiMf'/M 

~ 

-:;:1-o~.4-
1.3. Copii 

,",. 

~e vor declara inclusiv veniturile p"ovenitc din străinătate. 

•, ,5:' " ; "I'{"{ Y': ~"~ll,'&[W," }'tK\~;' 1, " ~ t", ~ t ll\r:n~~:'i/6~/'dhH;J":""1.',' .".. .. """"""~" ""'~~'I_BiJ.iiil·." ',wV', • oll" r I " f' /. t ~ \ '/ ., '~1 ~ 1,1 %n' , ",! "\ 't ~ ,
" ,11)11 ~,{.'.ov,n\":h~a)~'l~~ ti)

~~,. 'IV~'
 
• - ,I? _..1",1;,;'~"'~~"'1:""" ~;~[1", ~~~J m lJ "'i(i)~ir:~\.r:)H~' 'Il "~ y.
t_ ~:"'-". ,_, ,,_ ~,_ ~ § ,,_ u • ....'-L..O.;.\~h'<:IL \ 

024, OocJ . 

IrI'OrJrJ . 

-
ii" 

I 

_ 

fj]lV.J1 veJ!..~rIfWv" .f!J1T!c 
v 

J kl.,flc7l/ 
r,ţ5RJ M.".leII CERI/fiN/A C1JrijJ; J.I i!?I2

'. , -
,

2, Venit'urtdin activităţi independente 

2.1. Titular 
..._,._

2.2. Soţ/soţie
 

...
 
3. Venituri din cedareafolosinţei TJunur/lor -
3,1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

I ,'... 
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/sotie 

~5. Venituri din pensii 


. 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
-

6. Venimri dinac/ivi/ăţi agricole -
6.1. Titular 

6.2. SoţJsoţie 

-','"" 
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II . 
I 

7.2. Soţ/soţie 

8.1. Titular1----------+---.---.--.-  1 

--
7.3. Copii 

8. Veniturlli/nalle surse 

8.3. Copii 

1-----------+--------_._--1--------+------1 
8.2. Soţ/soţie 

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

Data completării Semnătura 

3f. <Jr 20 l.:t ............g;r....".....
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DECLARATIE DE INTERESE• 

. având funcţia 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

.1. ..... 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa 

.1. ..... 

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

. I ......
 

. ClIntracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, cllnsultanDă juridică, cllnsultanţă şi civile, lIbţinute lIrr~ffate 
1 derulare în timpul exercitării funcţiilllr, mandatelllr sau demnităţilllr publice finanţate de la bugetul de 
lat, IlIcal şi din fllnduri externe lIri Încheiate cu sllcietăţi cllmerciale cu capital de stat sau unde statui este 
ctillnar ma'lIritar/minllritar: 

Procedura prin Tipul Data Durata ValmreaI Bereficiarul de oon1nrt numele, 
oontroctului în<teierii oontroctului to1alăaenurreleldenumirea şi a:Jr= care a f<JEt_'-====--t---'=="-----L..:.===-'-----=='----J 

1 



cootIxtu1uidenumirea şi 

00res! 
îmalinjat 
a:ntra::tuJ ~2J 

I 

ituIar ............... 

~roţie ............•. , 

ude de graluII') ale tituJaruJui 
.......... 

JCitlăji camciale'Persoonă fizică 

rtclizllăI AsriJlii fumiliale' Cabirt:le 
dividuak; cabirde lroCiaIe, n:itlăji 

vile rroresicrnJe sau 9JCieliili civile 
oresicrnJeUJ ~limi1alăan-e 

~ rrofi:siade avocat' OrgfJnizaţii L~FundaJiii A=iaţiPI L~ L 

I 

I 

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, 

ullsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
:ietăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soLJullsoOia Oi rudele de gradul J deDin mai 
Din de 5% din capitalul social al societăCii, indiferent de modul de dobândire a acCiunilor. 

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

Data completării Semnătura 

.~.!..:/?.L: ..~!·7... .. ······ ..··········u··.. ··· .. ·· 
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