
DECLARAŢIE DE AVERE
 

cunoscând prevederile a .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 

I. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele atlate in alte ţări. 

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

*2) La "TiruJar" se menţionează, În cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar În cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

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 menţioneaza, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/solia, copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietnrilor. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

'. 

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 naţional 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 

[a 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 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economlSlre şi investire, 
inclusiv cirdurile 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.
 

'Calegoriile indicale sunl: (1) COn! CHrenl sau eehivalenle (inclusiv eard). (2) depozil bancar sau 
eehivalenle; (3) fonduri de invesliţii sau echivalenle. inclusiv fonduri privale de pensii sau alle sisleme cu 
acumulare (se vor declara cele aferenie anuluifiscal an!erior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piată Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le În străinătate.
 

'Calegoriile indicale sun!. (1) hârtii de vuloure deţinute (uliuri de stat, Cerlijicale, obligaţiuni); (2) 
'cţiuni sau pârţi sociale În societâţi comerciale: (3) Împrumuturi acordwe În nume personul. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

...... ::::::~::::::::.::::::::.:::::::~:.::: .. ::.::~:.::::::.::::.::::::::::::::::: 
NOTA: 
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 valoarell Însumată li tuturor lIcestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

-~--.
~~-----'--------+---------+---"7"""~---\------~~ 

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 publiee româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de eIJro' 

1.2. Soţ/soţie 
I------~----+-~---?..""---~--_._-

1.3. Copii 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile 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 art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă riie ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 

11.1. Titular 

1.3. Copii 

f=..:-:.-.:..:=:.:~------+------~--=l------I-----1
 
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. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din activităţi agricole 

5-.2-.-S-oţ/-S-O-ţi-e--------t------------+-----------+-------
_________-----lt _ 
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7. Venituri din premii şi dinjocuri 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 declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

... :)!:9f..~.?!f. ..... . :'.~:~~ . 
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DECLARAŢIE DE INTERESE
 

SubsemlWltul/Subsemnata, \) 1.JAN hfVl.1jl nr '114-~ , având funcţia 
de CQvf,r(,,',soo YuPl9h'OIL 7 1~1h-IlfCi)l:1 oC= ,q..u.,&Ct.:LI",:)j A"J(~ ~h4N ' 

CNP LU022J?:hOOIl, ,domiciliul ..fVIV';t-f5<A,vr:xu~ Jr(/ fWe«MAL' (j,NI/.~ 4fÂr 
Se 61' .d <." Of 1:1) luei. I~nth/ / , 

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1.1 . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 

sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

f 

2.\.. .... 

Unitatea 
- denumirea i adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
I 

-------+._---------+-

4.1 ......
 

I-.,---,----,---,--__c_-c---c-,-----c--,_______,_,_______,_------,--c,_______,_-----,-~-,-------,-~-__c_,__,.,_...____,_,,,...,._,__.,...,, 
S. €oJitr~C(jlfinclusiv cele de asistenţă juridică, consultan Dă juridică, consultanţăşi Cîvife, Obţinuf.~; _. ~ 
în ·derulareÎnullipul. exercitării funcţiilor, manda telor sau demnităţiIor publice firiimţate de .Iar'b,,: _.'. :l1i<ri 
stat, Local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi. comerciale cu capital de sta,t sau· ulld~ 'stil'i'lIt'tis'ţC 
actionar ma'o,J;Îta:rlminQr.itar: '" 
5. I Beneficiarul derontnrt numele, Instituţia Procedura prin [}dla Valcarea 

urnele'denumireaşi aJresa con~3Clan1ă: care a rea încheierii totaJăa 

J
 



, .
 

conna:wlui COI1tlxbIkti 
-

I 

'. 
I 

denumirolşi I in:roJinjal 
ah= 1COI1l!OClui 

Trtulur 

I 
I 

---t----SOifsope..... ... i 
I 

I 
--+-

IRude de gJaJul I alo titularul 

I

, 

UI 

'fizică 

Cabinete 
=ielăţi 
.civile 
itatăcare 

,I , 

Societ1ţi CWlelCiale' P=1ă T--~I--
autorizalăI AIo;;iaţii f<lmiliale' 
iOOividuale, cabinete lB:ciate, 
civileprofesionale sau =ietăţJ I \
 
proJesionaleeu ~ Iim I 
~ proresia de avocarl Ogpnizaţii I 

neguvemarrmiale' Fundaţiv A=iatiPl, I I ~ 
1) Prin rude de gradul] se inţelege părinţi pe linie <lscendentă şi copii pe linie descendentă. 
1) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

)ţullsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
)cietăOilor comerciale pe acOiuni la care declarantuJ impreună cu soJul/soDia Ili rudele de gradul I deDin mai 
uD in de 5% din capitalul social al societă:Jii, indiferent de modul de dobândire a acuiunilor. 

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

Data completării 

3/.{$Zo~, ....................................... . : S~.?tu.~~
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