
(J/&'C([) a- k/aECLARAŢIE DE INTERESE
 

, având functia 

rt. 292 din Codul penal pnvind fa sul În declaraţii, dcclar pe propria răspundere: 

1. ,Asociat SllIJaCponar lasoţietăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic,precum şi membru În asociaţii, fundatii sau alte or~anizatii ne~uvernamentale: . 

't t Nr. de părti Valoarea totală a
U 

I 

o •nI a ea , C· l' d' l' ']' I l'. . d ' a Itatea etmuta sacra e sau părţi ar socla e 
~ denumlrea ŞI a resa ~ ! d .. '1 "1 

-:--c--.--------- ! e acţiunI ŞI sau a acţIUnI ar 

-~-===---------~==~ ---=-~~~:r=--~----~ ~-- ~
 
j--=~-----~...~=t.==-- j 

-....-------.- ..-- ----6<:::S=/-/-= -1· -.-0--------+------------.---------1 
_~~-__:_------.l__:___;_:-- ----I'---:-----:-----=-=-'~--___:__:_____:_--1 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale I 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes: 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii nC~I!.vernamentale: . J 

Unitatea . , .. I 

_ denumirea şi adresa _ Calitatca dcţinută Valoarea benefi~i 

2.1.. .... -~--L--2---- ~f-'--- ------j
- - =~~/:/ _.. __ L __ 

~-=------------=-====---~b- - .. ~~------+-------------.-.--~ 

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilQ!jlrofesionaleşi/sl!.lI.ljindi_l:.lI.l_e .. -----.--J 
3.1.:_:::::__... __ _ . ~.7 n_ - ------ -- ----- -- o! 

• -- - - -- o_o .. • - • •_~__ ----1 
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-----_._--~ . "'---1I

----.-------- o ·_-·_·_·1--7/----.:.:- 

------.-----.------... ------ ..- ----- .. -.------/'- ------ - ----- -- _.u___ ------- ----·· ..--..-·1 
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----.~---------- -.. -----.- .-. '.c::<' --- . --------- - ----=~ 
5.'Contracte, incl~siv cele de asiste~ţă juridică, consult~nDă juridic:1,-co~sultanţă şi civile, obţinute ori aflate1 
În derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor puhlice finanţate de la bugetul de ! 
stat, local şi din fonduri externc ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital dc stat sau unde statul este i 

acţionar majoritar/minoritar: ,_",_,, ,............ __._.. . .. .... ... .. ,. __.. ... ni 

5.1 Ber~ficiaIl~deconlTIlct: Illllllclc. I In,-,-tituţia I~UL\.\.ltual'lin ! Ij'ui 1)a~l I Durata r VaJme:l ; 

~..L!Q.l<C~~lrrTl.~ şi adrt's1____ __ .,__.cx-1I1trdC~mtă: __ .. .. 9'U1-' a!G,t l\.lllDa:tl~lu _Jr-eleit!ii.... I contractuJ...t.u..l.. __ totaJija_ .. : 

I 



---- --,	 1--dct-u.1J1-1-'rea-'-şi' 'rK.~roIl;ţ:;t -  contra.:tului 

I 

rn~~conua1t.u---1 irlex! ,-' ----------Ţ,Titular.... ..... 
I	 , 

I 
I 

I 
I I	 ")

-----------1- - ------1-  -J 
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SoţI;oţie . .I 

//1 -/ 
/ 

I 

-1	 - ./

Rtrle ele grndul Il} ale titularuh.ri 

,	 ! 
! 

----.~-._- -----+i 
Societăţi comerciald Per.:rnnă fizică 

, .. ~ . 

autorizlltă/ A=iaţii fumiliald Cabiocte	 /"/ 
/iOOividuale. cabinete a<lJCiate, =ietăţi 

I(/	 ._------" -f------ civile profesionale sau =ietăţi civile '-----l--·---.--\..---,profesionale cu Jăspun1ere limitmăcare i I
I 

J 
I

clesJîi;mră profesia de avcaJtl Olgimizaţii 
I11eb'llVemamenlaldFundaţiil A.=ia1ii21 L __ . !	 I

II_O I 

II Prin rude de gradul! se întelege părinţi pe linie asccndentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contraclunde. prin calitatea deţinută, titularul. 

~!ulisoţia şi rudele de gradul I obţin contracte. aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
~cietă'ilor comerciale pe ac-iuni la care declarantul împreună cu so~ ulisol-'ia - i rudele de gradul I delin mai 
u"in de 5% din capitalul social al societă ii. indiferent de modul de dobândire a ac-iuniloL 

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

Data completării	 Semnătura 

.....::?(:J??..:.(!!!PI......	 . ~ .
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~/Pj. 0[' J(o ~J-
DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia 

. , 
:unoscând prevederile ·art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

:ă împreună cu familial) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se în telege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

. 
Adresa sau ~ona ... Categoria* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa 
Cota
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul l 
) 

f;;CI.;~A~ '(LI 1 olLJlJ ~~9 .( 

fi-

~~ 

h~ 

~ &a1elIiY.t.~ 
~~~~'(@~III' .5 cW1l.-- e;, /0/'1 II; 

-, 

* Categoriile indicate sun! (1) agricol: (2) forestier: (~) intravilan: (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 
:xtravilane. dacă se află în circuitul civil. 

*::') La "Titular" se menţionează. în cazul bunuri lor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia. copilul). 
ar în cazul bunurilor în eoproprielate. cota-parte şi numele coproprietariloL 

2. Clădiri 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv' cele aflate in alte t:iri. 

Anul Cota- Modul de 
~dresa sau zona Categoria* Titularul2l 

dobândirii Suprafaţa arte dobândire 

,~3 I ţqllf)~=-/;,~=t[;;~(1.-~~~,,~~~~
&IJ/L laoK1+ __ Jl !uc<9UUi/iP 

i 

___________1~ '---~'-==_'~~_+-~~~~~~~~~~_-~~I -----+----
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
lroducţie. 

*2) La "Titular" se menţionează. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul), 
ar În cazul bunurilor În coproprietate. cota-parte şi numele coproprietari lor. 

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

'are sunt supuse Înmatriculării, potri"it legii 

Natura Marca NI'. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

_. 

.--------" 
.. / 

/,'/" 

.,. -
/ 

. 

" 
.' 

. , 

I 

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

IUmismatică, obicctc care fac partc din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
nsumată depăşeştc 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se \'01' menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dadr ele se află sau nu pe teritoriul României 
a momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

,._e__··_'"" 
__0"-_.-._- .. 

." . 

.-" 

1-

-------- I I 

III. Bunuri mobile, a căror "aloare dcpăşcşte 3.000 de curo fieca"e, şi bunuri imobile Înstrăinate În 
,ltimcle 12 luni 

-
Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 

Valoarea
Înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării 

I 

! ----- i 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, formc echivalente de economISI re şi investire, 
nclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 

Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate.
 

Instituţia c~re administrellZă 
şi adresa acesteia 

Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/vaIoare la :ti 

-~ 

,/,,
-~ 

...-/...-_0. 
V· 

'Calegoriile indicale sunl, (1) conl curenl sau echi1'OIenie (inclusiv card): (2) depozil bancar sau 
:clzimlenle: (3) fimduri de inl'esli(ii .l'au echi1'OIel1le, inclllsir (imd!!ri IJrirale de pensii sau alle sisleme CII 

Jcumulare (I'e vor declara ,'ele a(erenle unului (iscal al1lerior), 

2. Plasamentc, investiţii directe şi Împrumuturi acordate. dacă valoarea dc piaţă Însumată a tuturor 
!cestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le in strilinătate.
 

Emitent titlu/societatea În care persoana este I 

Tipul* 
Număr de titluri/ 

Valoarea totală la zi
acţionar sau asociat/heneficiar de Împrumut cota de pal,ticipare 

~t--+.-'." 

///' 
" I~/' 

'Calegoriile indieate .\'1111/, (j) hârlii de mioare delillule ({illuri de slal. cerli(icale, obligatiuni); (2) 
7c(iuni sau pârţi sociale În sOcielcl(i comerciale: (3) Î/Ilpmmlllul'l "cordale În nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nelc, carc Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

~... • ,' •••••••••••••••• o" 

........................ . , . 

~

:C:::::.: ..••••••••••••••••••• ' •••• , ••••• ,' ••••••• ·'0.' •••• "0 ••• 

• •••••••••••• o ••••••••••• o •••••• , •••• " •••• " ••• 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. 

V. Datorii 
Debile, ipoteci, garanţii emise În bcneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alle 

emenea bunuri, dacă valoarea Însumată a luluror aceslora dcpăşeştc 5.000 de euro 

l\OTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate. 

Creditor 

l/i1 G 1LA.-liY ~)(~-tiI-

I 

Contractat În anul Scadent la Valoare 

~!1l( .:JtJ/~ 02,!U:Jt) ed-l3v 

VI. Cadouri, ser\"lCII sau avantaje primite gratuit sau subnnţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
rtea unor persoane, organizaţii, societăţi comcrciale, regii autonome, eompaniiisocietăţi naţionale sau 
tituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele deeât 
cale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

'. ' 'L .' Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul I Venitul anu:d
Cine a realizat venitul 

numele, adresa generator de venit Încasat 
I 

1.1. Ti tular 

.---.-.-._- .. .' 

1.2. Soţlsoţie ) 

1.3. Copii 

/'/ 

*Se exce plează de la dedarar:z.Uuollrtle si rralariile lc"ale primile din Jarlea rudelor de gradul 1şi al Il-leaI 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codulliseal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ:
 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str[linătate.
 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul. anual
Cine a realizat venitu I 

numele, adresa generator de venit înca.S.ăt 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

021020'yIUf1) (?JJ;t:2~1I !.f /ftlchJtMnJ.L 
1.2. Soţ/s»fie 

A 

k.oCfo ..,f!.fIWtl&1.tli? <f9-UY?Llf1/i6f4 0?J~M' drrl/lI't QA IZO 
V1.3. Copii 

~ -j..,'CeCf()lIc/f11T7L 100J'-It/D coiY=eV~ "It~ 
2. Venituri din activităti independente 

2.1. Titular 

I 
2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinlei hllnurilor 

3.1. Titular I 

3.2. Soţ/soţie C 
4. Venituri din investi/ii 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular ==+ 
5.2. So-r!-SO-ţ-ie------~ 

6. Venituri din aClivită/i agricole 

---=t=
6.2. Soţ/soţie 

=c ~ 
~ 
I 

±
I

I 

4.1. Titular

-~----+-l-------I------IE
4.2. Soţ/soţie _~ 1 

I 

--Ţ-

T

~ 
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Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul 

Nume, adresa 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

72. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

/F 
B. Venituri din alte surse / 
8.1. Titular 

/ 
/~ 

/ 

802. Soţ/soţie /~/ 
o" 

/
? 

.--. 
8.3. Copii 

Serviciul prestat/obiectul VenituJ:llttual 
eenerator de venit Încll~at 

// 
.0· 

/' 
/'

V 

Prezenta declaraţie constituic act public ŞI răspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau 
taracterul incomplet al datelor menţionatc. 

Data completării 

.....J!..:..t?:~~I!.
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