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DECLARAŢIE DE AVERE 

, 

SubsemnatuI1SursemnlJ-ta, r ,fiE fo ( ~.ţQ 'f-t -ct.. 'j71' Ir /1 , având funclia 
de (]JitJ f l-t Ef). Ju h Il..:. Ol.~_ la "J' Î~ (. elO ÎZ ('-1 iN, 
CNP (rqogcJH~ool1 ,domiciliul /t-Lţ''ţ ·ff(L C'A-i!-1'Yrfl -t1!L " 

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

că Împreună cu familial) delin următoarele; 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi capi ii aflaţi În întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
NOTĂ: 
Se var declara inclusiv cele aflate În alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) IIltravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
(travilane, dacă se află În circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
 

l' în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
 

2. Clădiri 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări. 



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

*2) La ;Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/solia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

bloC>. 

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 naţiORll1 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. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
lltimele 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 In banci sau institulii flJlanciure din strainatate. 

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

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

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participari le In străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
'uni sau părţi sociale În societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoarc de "enituri nete, care Însumate depăşesc echi"alentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

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 străinătale.
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VI. Cadouri, sel"\'icii sau avantaje primite gratuit sau sub"enţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/socictăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusi" burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror "aloare indi"iduală depăşeşte 500 de eqro* 

II'J;:iţ/":~",,:~~~·'~~~tr;l!t'l·r~~~!\'!~~~;t~r~,'1!5fl'if'~:f~~:~~"""j';" .. ,{;ţ,~' 
'1';~"·1i,·);1'ifv ~ "~'rH~qr"'''i ,1", :Jnjt:,1 ' " ~:'t ~,,~' I 'h 

:.
,,) 

. ""ve' " '" .~ .",.,. *;'ff:,,,, <':#!Y':;;.~r,rt'm~ tt1'l,~)Î~j:J:i1!a:,~~~:it~";ţ\J " ... ld:-:~,;;,iFli;j{»~I!i~~'i
"'*..,~"~~, "~._~'5,~~li*.":;;;;;.."tt .,:.:.!.t::.s •.1""",,, ~e:;.~,~ '" 4 ulilil.'1l 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'Se exceprează de la declarare cadourile şi Irataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Jşi al Jl-Iea. 
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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 modificlirile şi complctlirile ulterioare) 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1. Venituri din salarii 

1.). Titular ----r
'----~. 

'/[&01 ;:0~ '/1 ~C'i.j/'l~/1 c-II. --I71i. (1:l,'),{PY'iiff<.'4 CeH!", c.7htÎ {>t:l. ( 
V1.2. -8nVsoţie 

Se. JII111r7I1E{J ~J(''''';.k c60 ,' 1t1t"m/'rffCr1 NE~C(>f/'1- . ,1.3. Copii 

J('·JEff·7&. N/fft;111ld i~ ~ţIE6.<;/ M 111 /t> -IfJ1l.194 
2. Venituri din activităţi Independente 

/ 

TrI~/~(, 

;? ';).00<:>(;6" 

.30. ooo~ 

f, .30 o tJ:, 4 

- 

bunurilor 

~. 

• 

I 

I 
I , 

-
i 

\-..... . 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Veniluri din cedareafolosinţei 

J.1. Titular 

3.2. Soţ/,oţie 

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 

6.2. Soţ/soţie 

L-. 
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Sot/soţie 

7.3. Copii 

~. Venituri din alte surse 
l.1. Titular 

l.Z. Sot/soţie 

U. Copii 

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

Data completării 

3!. f?[. 20,1'+ 
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DECLARATIE DE INTERESE, 

SubsemDllţuVSu~semnata, H f (;.vr 
de C, ,?r.tI U E /1. .r'-< r'c!'..... rl ~ la 

CNP l ['iVi{ t:' [[3 ~o(:'11 ,domiciliul 

•având functia 

•
cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind flllsui În declaratii, declar pe propria răspundere: 

r-;-c----------·-~-·---------+___-·-·----

1.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor Calitatea deţinută 
Unitatea 

- denumirea i adresa 
--~---+----------+----_._--~ 

2.1 ...... 

._.-_.....~~---f----·--·-

5.Cbntrac(e;in~,usivcele'd~ asistenţă ju ridică, consul!an Dă juridică, consulţanţă şi Ciyile, o~tiilU*~flKânIi! 
În derulare în :-tiulpulexerdtării funcţiilor, mandatelor sau dc",nitătilor.ipublice fimlDţ~te (Iehi,;pa~~(ll'r,( 
stat; local şi llinfQiieluri externe ori Încheillle cu societăţicolnerciale cu·capitlll.de stll;t;.SaÎ1culld~.'statisl:~s 
a~Wullr;ro.J!'·(l1( ;ţil!i'lijjt!ritlÎriţ\.';t;~~?_i-.•,.!",;_. .,.. '. ,.' '. ..'. '. .';! : ',.- (. . .... .2';:_<:,; .. ':::{;)JJf;': 
5.1 Beneficiarul deoontm;;t nurrele, I Instituţia J Procedumprin I Tipul L: GDunna I VaIoare2 

umeleldenwnirea ia.iresa ~ ....ro,trnctantă: atreafost coolradUlui Încheierii contra::lului totală aI 



rltJ.dar ...............
 

. 
~.SJ\Je ...............
 

.. 
tudere gajul [II aletiwlarului 
...... ..... 

iocielăţi canelCia1eIl'el1mnă fizică 

utorimlă' Aro;iaţii fumilialelCabirde 
-rlividuale, cabinete a9Xiate, xeidăţi 

ivile profusiooaJesaumetiiti civile 
rotesionaJeOJ lă<;purXlere limitJtă care 
~poresiare <NOC'it/Orgmizatii 
eguvtmamen1akf Fundajii!Asxiaţifl 

- 
contuduJUidenwnirea şi îruedin\lll conlr'<dUlui 

00resa UJI1lr«:tu1 

.. 

I 

\ 

11 ._-..J 

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

ţul!soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt detinite la punctul 5. Nu se declară contractele 
cietăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantul împreună cu soJul/soOia Oi rudele de gradul I deOin mai 
IOin de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acOiunilor. 

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

Data completării 

~......3..L..?.l...J9...1..!- .......... . .
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