
DECLARATIE DE AVERE
 

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

I. BUlluri imobile 
'. 

J. Terelluri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţMI. 

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

-~-----II----C----IL-_-..-(-,----t-~-t---____1 

I 
! 

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

*2) La "Tilular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),: 
iar În cazul bunurilor în coproprietale, cota .. parte şi numcie coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

-~--- _.-

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



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

*2) ~a ~Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, l1urncl~ rroprictarului (titularul, soţul/solia, copilul), 
iar În cazul bunurilor în coproprictate, cota-parte şi numeh.~ \"'uproprielarilor. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehieule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şlliupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculârii, potrivit legii 

0,,/ J 

'. 

2, Bunuri sub formă de metllic preţioase, bijuterii, obiccte tie artă şi de cult, colectii de artă şi 

numismatieă, obiecte care fac parte din patrimoninl cultuml naţional SIlU universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiCerent dacă ele se atlă sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

.----~~-

I-------------t--------------t-----------l 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşqte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobilc Înstrăinate În 
nltimele 12 luni 

_. ..-----_. 
'- -' ......L. --.L_~ ..l..... ....J 
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I 
IV. Active finauciare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economlSlre şi investire, 
inclusil'd'rdurile de credit, dacă valoarell În~umată II tuturor accston\ depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv cele atlate În bănci sau institulii tinanciare din străinătate.
 

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

'Categoriile indicale sunt: (1) cont eurenl .\au eehivale",e (inclusiv card): (2) depozil bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de inveSlirii sau echivalenle. inclu."iv}Onduri privale de pensii sau oile sisleme cu 
acumulare (se vor declara cele a/erenle anuluifiscal anlerior) 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrnmuturi llcordatc, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeştc 5.000 dc eu ro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiliile şi parlicipnrilc În străinMate.
 

"---.-.. 

-----.f--..... 

f--------- ---.----1-------1---.-------1---------/ 

--·--1-----

'---------------f-----+------ .---+---------1 

'Categoriile indicale sunt: (1) hârtii de v"lo"re detinutI! (llIluri de ,tat, certi/ieale, obligariuni); (2) 
'eriuni sau părri sociale În societări comerciale; (3) imprumuluri acordate in nU!ne personal. 
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3. Alte active producătoare dc venituri nete, car'e Însumatc depăşesc echivalentul a 5.000 dc euro pe 
an: 

........ <ţ ,ti' , , ..................•.. , ••....
 

NOTĂ: ,
 
Se vor declara inclusiv cele aflate'În străinătate.
 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În bcneficiul unui tert, 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 
institnţii publice româneşti sau străine, inclnsiv burse, crcdite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale allgajatorulni, a căror valoare individuală dcpăşe~te 500 dl! e4ro' 

1.1. Titular 

1----------+---------+------------+--------1 
1.2. Soţ/soţie 

I----------+-----~~--

1.3. Copii 

'Se exceptează de la declarare cadaurile şi Iralaliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al II-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate ÎII ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul riscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie fJNJld'f 'ff'TJ/.~ .-111 {j 1-/1 C. Itt~ , 

2. Venituri din ac/ivităţi independen/e 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular . 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. SOI/solie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/solie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
~------+--------+--------+---, 
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. itular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri Ijin alte surse 

8.1. Titular 

------+----------.------+-,- --,------1-------1 
8.2. SOţ/solie
f---"--"----------t----------.----ji----------+--------j 

Prczentll declaraţie constituie act pnblic ŞI răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.~~:Q!'T':J.JM . .. ........~ 6·.......... 
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\ 

...__._..".,-.--.-......_-- .. . 

DECLARATIE DE INTERESE, 

Subse~tul/Subsemnata, /1' C:rj) 
de fXt[ff A96!tur la 

CN 1. 
kL li. I liRJl+.,,/f) ./fL60EdÂ"'-lC:f-'-- _ , 

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul peual privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

L , 
mrw&3~392., dOmiDfU\/1/J1.J IILfXAW>PiA) !JiP LJIZRlIDÎ) &.[4) Cj . 

-- denumirea şi adresa -- I 

.._d~acţiul1Î..._ şi/sau a acţiunilor 

u·====_=--,..-----~~===i~:~==
 
-----+------

-'-'" -- .-,--.----------~--J-- -,---  -"'--_._--+-------
,,- ----~-+-------

Unitatea C l' d'. . d a ltatea eţlnută J Valoarea beneficIIlor -- denumlrea~resa .. 

f-::~:-:.I-.~-~.-.~-._-._-._-=_·_=_ __~_' _n: '--__ :~~~+ ;--=--=-_~: -_.~ 

.. 

'-

Unitatea Valoarea totală a 
părţilor sociale 

, .. i'-t:, ....,..~ n 
Nr. de părţi 

sociale sauCalitatea deţinută 

--"---'-------,.--.--.-----1-.----.---. 

'-------I-----~-----+-------

f-'3~.~I.~
..~f ...=~j~~:IIi;~~~~~~~~:----.-----.-----".-' 

4.1 ...... 

S. Contractc, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanOll juridică, consultanţăşi'civile;oWnUţll.q~~~lUltl 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor pu'blice fiIi~nţlJte de Ia';bli'g~tufdl 
stllt, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau uude statul esh 
,acţionar majo,rtitll,r/minoritar: 

Valoarea 
.~e'denumireaşi 00r= 

5.1 Beneficiaruldecontnrtnumele, 
totaJăa 
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-=--,----,-~.--.---------~---------.-. -J-.--- 
SOV9J\Îe .. 

1 

~ 
I 

Titular ... ., .., ....... 

Societ.iji ccmercialeJ Per.;amă fizică 

autoriz1ltjIj A9xiatii familiale!Cabinete 
uxlividuale, cabinete <ro;;iate, ~ictăli 

civile JXOfesionaie sau ~ictăli civile ~ 
JXOtesimaleaJ lăspJndere limîlatăcare 

~ JXOtesiadeavocat/ Org;mi7.ăţii 

neguvemamentaJeJ Fundaţii! A9xiaţir) L '--

OJ!11rOCtuIui contra:tului 

I 

, 

L..-. 

II 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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
ocietăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soCul/soDia LJi rudele de gradul I deDin mai 
luOin de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acO iuniloL 

Prezenta declaraţie constituie act public 
aracterul incomplet al datelor menţionate. 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Data completării 

)..LQ5.:.~.a.~l .. . ..: ~~~ . 

2
 


