
DECLARAŢIE DE AVERE 

, I 

Subscmnatul/Subsemnata, (VI q RLJ}J-re LLl CR I 5Ti I\l (}- . ,având funcţia 
de cot-JSjUER. SilPeRJa' f\ a ~,~TELEORMetJ , 
CNP :2Goo3/&3L,t539J ,domiciliul ~)):O f2I'l-, Q210. TEL Eo&rnfW' 

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

că Împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în Întreţinerea acestora. 

'.
I. Bunuri 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, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

2. Clădiri 

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

.Do l?f7 

I
 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) ulsă 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 cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse Înmatriculării. potrivit legii 

'. 

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

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

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

la momentul declarării. 

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 însumată 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: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinatate.
 

'Categoriile indicate sunt. (1) hârtii de valo"re deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
"cţiuni sau părţi sociale În societăfi comerciale: (3) Împrumuluri "cordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

a.n~ /.... ... 

:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::./:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.:.::::::::::," 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate"În străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată 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 valoarc individuală depăşeşte 500 de elJro* 

II'''''""'1;" "'''.'/;j',..iit!i': .... " â":it1i,\l:~'" ":i<i'\"*'1\'itilmm.~·(I0'Wfrl1;nf;.. ~j, Î"'!liI'·;· ".. . , . ;"".' ,t rtt;~ .. '::"'";J.),~ Fi ' ;-'l:"IL<)I,~ ,"'&{-. "",',> ", tI ~ '!'" ',"" " :'Sl.~_$~<f{j~~d "" ' Hl~ 
~~ \ '.:" , , : 'A. 1',,, -" 

v> 

~'lli_ t 'r'~':f'~ '~"ţ le ,,'
~tk..:..;$~#'\fuiW ~~. ~ -..,,--"~~~~~ ,,!:'~.lJL!.!ţl ':;';JJ.:~,"~",,~ . ·17at~~ ~~ Il .;";,' "';-'/..:ilf~ .,":i 

1.1. Titular 

/
V\.2. Soţ/soţie ./ 

.// 

/' 

, 
1.3. Copii // 

/ I 
, 

'Se exceptează de /a declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul/şi al Il-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit arI. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

":"J. ,.' . ., 
• •< 

. J 

l. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

IMaTtJn1~ltJ 
1.2. Soţ/solie 

Marll~+elJI 
1.3. Copii -

C....-i o-h' nq 

t:'li c: f V'I 

O 

Sa/or,' uP 

f"')O(,(j! 

C A,r). Tt=LEoFf")'fJ '2(;1,00 

L,uul ~~,t4 ;( 5.2'0 O 
\ 

2. Venituri din activităţi independente 

2. 1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

7 
./ 

/ 

3. Venituri din cedarea folosinlei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

/
-/ 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/solie / 
/ 

/ 

• 

I 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/solie ./ 
./ 

. 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titu Iar 

6.2. Soţ/SOlie 

7 
/

/ 

/ 
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.-:-_,_O--,-P_I_I--------+------------,,4.----1

7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7,1. Titular 

r7.i Soţ/soţie 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titularr----------t----------+---- ---t--- 

18,2, Soţ/soţie " 

'8.3, Copii 

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

Data completării 

.,}!:. f.? -2.,.~!? .... 
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DECLARATIE DE INTERESE
 

SubsemlMltuVSubsemnata, t1 (fRUNTe,,/ cJ?" 5 'TtN/J- . ,având funcţia 
de CONolLiEg SU~t:. la' j) ,A:6l- TcU~oRjY)A V 

CNI' :<c.oo 3/8 31r53 "15, , domiciliul \,[ IIŞ,') fr R IJ... {} zIc.). 7e.1."..., 702 ~l) 
---_._----------------- , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penul privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

--------.- --f-----.-+-------+_l. J. ..... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
_ de~cţiuni 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor _ 

f-----------------------+-------.--

f------.---

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

2. J. ... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

Cal itatea deţinută Valoarea beneficiilor 

i 
f 
t 

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

:,t;rWij
8_ ~~ţ;.'"4_ 

3. J ..... 

f----..-._--.---------------.-----
----_._-

Ş.Couti;ac'ţei inelusivc~(e'~easisten ţă juridică, cons II Itan Dă jur idică"c()JIsu1ta nţă·şi:civlle, Q~UI\l.lţ~~~lljea{Iat' 
ill.lIerulâre;îri timpii.! exerCitării funcţiilor, malldatelOl' sau demnităţilorpublice·;firi~nţatelie;Jil·jh~g~ţ~Ţ.di 
stat, local şi din fOI1,i14ri externe ori încheiate cu societăţi comercillle cu capital de statsa.u.un!l~~tal!Jrcst 
actionJ!.r;lÎ1.a··~dtailiDiilQrill\Î'; '.. 
5.1 Beneficiaruldecontnnnumele, ., 

.•.. 
.... IrSituţia .i'Pre:a;jurapin 

.., .,> - ., ... ·,:·:i:·,~·F.·"i~'.;l);.·~!:'·J..#1·,.1 
Tipuli[)ara DJrala Vahuea 

umele/denwnireaşi 00re;a _aJ!1tmetan1ă:_L~af~ conlI"'K:tu~J!1el:1eierii COIllrrduiui toIa1ăa 
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r~-~----_·_--

) 

) " 

c . denumirea şi 

a:h= 
în:redin1lJl 
contra:tul 

contra:tului 

~ TilUlar ............... 

.
Soi'&-JPe .............. 

. / 
v' 

Rude de graJui ['laletitularului 
............ 

/ 
V 

SOOctăţi a:merciaIe'Pe=nă fizidl 
llJ.Itorim:ăI As:x:iapi fumiliale' Cabine1e 
io;JivK1ua1e, cabinete a<lXiate, ~ 

civile pofesionale sau 9Xietăţi civile 
plufesionale cu ri\sp.Irdere limiIată care 
desf~ plDNde woc:at/ Org;mi2aţii 
~ e' FtmdaţiiI A.9xiatir) 

/ 

\ 

1) Prin rude de gradul J 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, 

oţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
ocietăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Oi rudele de gradul I deDin mai 
'UDin de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acDiuniloL 

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

Data completării Semnătura, 

..9..!;..Q..s:...~I.,~ ... ..........~ . 
J 
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