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DECLARAŢIEDE AVERE 

Subse natul/Stjbsemnata, • <8TETIIN ,1J6T/).J5 , având functia 
de - ee-lor ~ /(e~'v (? r.-wc la IJ /I~ (> /0 ~7",..(,,f-, r/ 1. ,. W-./d-lt-'Hd ,7"/< 

CNP /5G'OII!T3~4$4/ ,domiciliul To'lâ/'cFsf;;; loc. :9;"'/e~-n',

-/(./c( h /(30/"rnql/
 

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

că Împreună cu familial) detin următoarele: 

*1) Prin familie se Înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi În Întrepnerea acestora. 

l. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări. 
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* 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/sotia, copilul), 
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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

J
 



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

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

care sunt supuse înmatriculArii, potrivit legii 

I 
/ 

('(;('1( 

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

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural lIaţionlll SllU universlll, a căror valoare 
însu mată 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 momentu I declarări i. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc 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 ca'rdurile 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: (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 piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi parlicipările în străinătate.
 

'Categoriile indicate sunt: (1) hârlii de valoare deţinule (titluri de stat. certificate. obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 
.......................................................................~~ .
 
• • • • • •• • • • • • •<1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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.
 

g·o. l.g. ~j:; (;'~O()Ocre e 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rcgii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decoutări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de cqro* 

~:,>-~~~~'l~~1"'':\ltt~t'""";-'''Aq~j~,'t~~~~~~~~,1:(r' ~n)~rl·i\JB1fn~~f1%';;9''.tTţ~.~,~ ~\' !,17ti l \ ~; i 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii ~ 
/ 

~ 
~ 

~ 
~ 

'Se exceplează de la declarare cadourile şi tralaliile uzuale primite din partea rudelor de gradul} şi al }J./ea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTA:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

"'7<' .• ; . ""'FI'''"", 'o 1''''' I'r' IIl'#iiI<ii""" '~~_Ii1'fF\~''''''~~'''' _," ,M " ',,·'c, ....N J,' ,Ci • ""~ ':',' ;;r,1\' \ ~~_.,,~:~t ~ ~ , n l~~(f' ~p~'{r'ij.l)(~'~~IH ']1" ~""x't!,\ ,", 
[2t. \"l"rc'·- "'\;W!I"~\/~IYiill)~;>; ~~'-ţ< -' '."A ;"'r'''',,~\$t/(;~ ~~,. -~~ ";~>"' -L" 
~),y . . ".t;;;:fI:~ *~;)f<"''''~~"' -",~...:tt~; t<~;rJ:':~l!m\;1(~1~t~ 'ti :. :'~.:ff:·~·Y·!1i1S~ 'l't,ţ'J-.tl' 

~ ~ ~ ., .," _ ._.tI,,, ""'" ~~. .~ ~ =_*_ ...._ _~ g , '"~. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

9re-+(J11 ?e-~e. C!?/? e 1'(1 ~ f ~<=t"lie~ 1/'1; f}(Jkll/()Ţ .2. t. :X()() 

1.1. Soţ/solie 

8lehll Geot'aelo -$c~7{) 9!1l)t;~ ~ţ'1-/l> 5"n 10 l' 10-1 18 ()(}() 
1.3. eoiTii -l/ql/''17.'(' OI.r/;..4 .'.9-;" ""T ,<.. .,s> '? 16 /'1 0.1 IS-OOOn~ TV oi rlJl ?{j,yO 

Il II ce. 1-1(1 (' i(, ToP <,,'(Jţj MeK.. -~o ~ do V I (;'()VO 
2. I'eniturf ain aÎ:tivităţi independente . .. 

/ 

2.1. Titular ./ 
/ 

2.2. Soţ/solie /
1/ 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor / 
3.1. Titular / 

// 

3.2. Soţ/soţie / I 

7 • 
4. Venituri din investiţii 7 
4.1. Titular 7 

7 
4.2. Soţ/solie / 

7 
5. Venituri din pensii 7 
5.1. Titular / 

/ 
5.2. Soţ!solie/ 

/ 
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

eh~, 7e.~~ Il/el) ch - /),,(du~ n70 f2- 1 t!() 

6.2. Soţ/solie 
( 

5
 



7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din ,alte surse 

8.1. Titular 

\8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta dcclaraţie constituie act public şi 

caracterul incomplet al datelor menţionatc. 

răspund potrivit Icgii pcnale pentru incxactitatea sau 

Data completării 

... .. ..3.!.. .Q. 9.-.. !?9.!.r: ........~.~~.~~.~. 
) 
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

Subscmtwltul/Şubscmnata 8 TG ~4 N' 7'e:TIW ,având funcţia 
de !lI/Ce-tOl C')(&r[Tty erdji"jit-T la 2/1/4!ql'r! #rl/t~ >&//~!i4'.r W./Cd...~6"f,?'i 
CNl' /6-6' 0/153H2.4/, domiciliul /07'<1i'CfsT/l ~~ - )OJ, vf./c/. fk d'OMd/f 

I 

cunoscând prevederile art. 292 diu Codul penal rril'ind falsul În declaraţii, dcclar pe propria răspundere: 

1.1 ., .'. 

'-----'---------==-..=:=:.-------+-

Nr. de părţi 

sociale sau 
, de_acţiu~, 

Valoarea totală i 

păt1ilor sociale 
şi/sau a acţiunilo 

_______._::;_;?-"-ec,. . . 

.~-=,---

'--::O~=------- '- ------ 

3. J . .., 

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

i 

I 
-------~-----__t_---

--------- 

r-----------.~1- ------~.-----.-

I, 
5: Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultan Dă juridică, c'onsultaPtă şhîivjte,'obtlîluţe;~#i.~1 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau dcmniţătilor publice finantate deJw.\>i~(~ 
stat, local şi din fonduri externe ori În,cheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sauund~-statÎlI 

~~~ţ=tci~~~:~~::I~ar: I I~ Pt=Jwaprin lfipul r-Data':" v~
b,lrrneleldenurnireaşiairesa . controclmtă: =atC&_La)n~lu~e"el1l I=::J

x 

tctaJ__ 1 



.-..--..-.-...-...-.. .....;r~~==~irea~şi_...;f__._:~=11rOClU~in1at""I- - : 1:::e

--.> - --·------r---------+------1 

,-~-·W·~III~·~- +..-.. - ..·~-.-1'aruI-u-i- ----/./-1-,-/--"------1--.-------1------+-----1 

I 

I 

1) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

Isoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
tăDilorcomerciale pe acOiuni la care d.eclarantul Împreună cu soDullsoOia Oi rudele de gradul I deCin mai 
n de 5% din capitalul social al societăCJii, indiferent de modul de dobândire a acOiuniloL 

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

Data completării 

......;t/...c?.~~....g.q!..l ....: ~~~ ., 

pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
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