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DECLARAŢIE DE AVERE 
# 

SubsemnatuliSubsemnata, ,rO~(f ,avândfuncţi;;1ffv;o
de CO~J //,tt=::l- la ~ ~ ZI1.i/-! 
CNP , 00 ;t.ţ31.r570 ,domiciliul e~,2V(ffi/r k-- VclF1 It/ 

declar pe proprie răspunderecunoscând prevederile OM. 292 din C!Jdul penal privind fulsul În declaraţii, 

că Împreună cu familial) 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 dc tere 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. I 

*2) La "Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, SO[ul/soţia, capi, 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

2. Clădiri 

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



i 
I 

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

*2) La;Titular" se menţionează, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/solia, copilul 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilo[. 

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

care sunt supuse înrnatricullirii, potrivit legii 

ror,p 

" 

I I I --+-1------

I I , 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colectii de artli 
numismaticli. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoal 
Însu~atli deplişeşte 5.000 de euro 

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

ia momentul declarării. 

lit.. ,,:.,
 

\.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate 

ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire şi investin 
inclusiv clÎ'rdurile de credit, dacA 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: (1) 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 anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de pial:l Îusumată a tuturor 
;Icestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările In străiniitate.
 

\---. 
:::;;o:c ...-::, I 

·Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate. obligaţiuni); (2) 
",,(iuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însu mate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

au: -_------------ 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate1n străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţio~ate În sistem leasing şi alte 

:l··.. mcnea bunuri, dadi valoarea însumată. a tuturor acestora dcpăşcştc 5.000 dc euro 

NOTĂ:,
 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionlltc faţă de valoarea de piaţă, din 
plll·tea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
i"'lituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuicli, altelc decât 
Cl'le ale angajatorului, li căror valoare individuală depăşeşte 500 de eljro' 

. , . 
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1. J. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

~ , ---
1.3.~ 
~ 

'Se excepteazăde la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi al II-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an riscal Încl 
(potrivit al1. 41111n Legea nr. 57112003 privind Codul fisc:If, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

'ţii.·4. Venitir.f'.ifiiv,. 
4.1. Titular ---4.2. Sot/soţie 

\.2. Soţ/solie rlncift/' 

1.3. Copii -
.·?(I'I}iu~flfJifJ"'nlH*'Îtfţt(.lti4~jJ(rndeni(l"·' i," (. • .,. 

,2. I . Titular 

2.2. Soţ/soţie 

i i 

I ---+1--

Jl~iilfÎf:'~f!(jr3: fl'eţi*:iljif 
3.1. Titular 
(_.. 

I 
-2-S-'~/·----::;;------:o--~---=r""-j---~· 
.; . OySoţle 

I . 
'5. Vitnîturi'fiinpensii 

· '. J. Titular ----l-

----5.2. Soţ/solie 

I 
6. V~.ituri tJ#n«;(CtlViYJ;i"t1gl'ief)le 

. . . . . 

.J6.1. Titular 
r ---- I 

.. 2. Soţ/soţie ------· .-
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

17.3. Copii 

,iY."·d'\. iI";'",~:::;z:. 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

'. 

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

Data completării 

5/oJ;;bl+ s~zz 
.............................. .......y*?~('!( ..
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DRCLARAŢIE DE INTERESE 

SubscmlWl tu VSU bsem na ta, 70Tlflv /'O;J Ft ,având fUII 
de Cd!.lt){ El la 2Ui. f rr:LFo ~f'/11</ . 

CNP I~0c3d31z.rfJ" , ,domiciliul -=AI 
cunoscând prevederile arI. 292 din Codul penal privind falsul În dcclaraţii, declar pe propria răspunde 

1.1 ." ... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -. 

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

Calitatea deţinută I 
_.. ~ 

~ , 
I 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de ac iuni 

I 
I 

Valoarea te 
părţilor so 

şi/sau a acţi 

I 

f-.-
----------jl-

I 
I 
I 

I 

Calitatea deţinută '1 Valoarea beneficii 

JC;....-.--.----- =J 
_. "-~-----

-------+1 ----~---- I 

I - 

4.1 . 
----------

'9" C(lntracţ~; i;;clusi~ccled~asistell ţă ju ridică, consultan Dă Juridică,(:on~ul.tallţă~·ciY!t~,~~nn~ţ~. 
'îlldcrulare.in.tinipu.l e~e'j-'citării fU?:ţiilo~, lIlalldate~or.s~u dcmn.ităţjlot!pu?liccfilÎ~,,\ţ~t~a~Ia;1S~~ 
stllt, local ŞI dl!1 fonduri externe on IIlChclllte cu soclctaţl comercIale cu capital de stl\l.SlIlI._Undt'sţ:th 

aţţiQllar--maj(V.\ltll';ţ~iMtjtl\i1;",:.c, '_,_", "=' '. __~" ~,.!;h 'd";;,;',, ~;i;:JÎ;\l 
5.1 BereficiaruldeaJl1tnrtnumeJe, I Instituţia ~Procedwaprin I Tipul [ Dara Durata Val 
prenumel&den~ireaşi aclreil __contnlclanlă:..~~a fO'il._ oontrd2llJlui încheierii COt1trrdului tot 
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r TItular 

SoYrope .. 

I 
denwnireaşi -1 

00resl. 
îraalin(lll 
C011tndul I I 

contIOCtUIui 

~. 

I 

~ 

I 
cm1Ia:tI 

Rude degr<rluilTfale titularuJui 

Societăţi caneroale/ Per.ntnă fizică 

autorizllIă/ A9xia(ii fumiliale/Cabinele 
incJividllile, cabincte a"l.X:iate, ~ 

civile IXUfu,iooaJe:xlll s:x:ietăţi civile d/ 
p;oresionale cu răspJrdere limitată care 
~p;oresiadeavocat/Org;.mizatii 

~Fundaţiil A=iaţiPJ 

~---~ +

, 

r I 

/ 

+-1__ 

.../ 

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 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declari! contracteh 
societă[ilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDulisoDia [li rudele de gradul I deOin ma 
puOin de 5% din capitalul social al societăCii. indiferent de modul de dobândire a aclJiunilor. 

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

Data completării Se~ura 

-3 IO.{.)D I 'ţ . ~!~.......
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